
    

A I R S O F T  C A M P   - adrenalinová zábava pro kluky i holky 

                
LOKALITA: Spálený Mlýn – Rešice – jižní Morava NOVINKA v nabídce ! 

VĚK:  10 – 17 let    TERMÍN:  2.8. – 9.8.2014   CENA: 4 490 Kč 

UBYTOVÁNÍ:  Vybavené rekreační středisko Spálený Mlýn u Rešic na jižní Moravě. Chatky po čtyřech a pěti osobách. WC, 
sprchy a teplá voda v hlavní budově. V chatách k dispozici pokrývky, polštáře a čisté ložní prádlo. Jídelna v pevné budově se 
stravováním z talířů. Několik sportovišť, koupaliště přímo v areálu tábora.  
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: Profesionální zdravotníci v samostatné budově táborové ošetřovny. 
CENA 4 490 KČ zahrnuje: stravu 5x denně, pitný režim, dopravu z Brna, ubytování, ložní prádlo, výchovný personál, 
zdravotníka, airsoftovou zbraň včetně základní munice, ochranné pomůcky, pojištění proti úpadku CK, DPH. 
POVINNÉ POJIŠTĚNÍ:  na tento tábor  je nutné sjednat povinné cestovní pojištění. Cena pojištění je 135,- Kč/os. a pobyt. 
Zahrnuje: pojištění stornopoplatků, úrazové pojištění a a pojištění nechtěně způsobené škody do 50 tis. Kč. 
PŘIHLÁŠENÍ : přihlášku = smlouvu o zájezdu díl A zašlete poštou nebo oscanovanou e-mailem na adresu C.K.Agentura ESO, 
Seifertova 95, 130 00 Praha 3, info@ckeso.cz do data rezervace. Potřebujete-li termín rezervace prodloužit, kontaktujte nás. 
PLATBA Platbu za tábor poukažte na náš účet 2000176371/2010 FIO banka, variabilní symbol = číslo přihlášky/smlouvy ve 
stanoveném termínu. Přispívá-li na rekreaci dítěte Váš zaměstnavatel, na vyžádání vystavíme fakturu. Nemůžete-li uhradit cenu 
tábor ve stanoveném termínu, prosíme kontaktujte nás. 
DOPRAVA:  Zájezdovým autobusem z Brna zahrnuta v ceně, z ostatních měst za příplatek. 
ODJEZD NA TÁBOR:  Brno 14.00 Vídeňská ul., parkoviště zájezd ových autobusů naproti hl. vchodu do Ústředního 
hřbitova. 
Další odjezdová místa Praha 9.30 – Ústřední autobusové nádraží Florenc, nást.1, ● Jihlava 11.05 – autobusové nádraží, nást. 30,  
● Ostrava 9.30 – ÚAN, nást. 4 ● Olomouc 11.20 – Jeremenkova ul., hlavní nádraží, nást. M  
Výše příplatku z uvedených měst na vyžádání v CK nebo na webu CK. Časy odjezdů a návratů v případě příplatkových měst Vám 
budou zaslány spolu s jízdenkou cca týden před odjezdem na tábor (případná změna časů vyhrazena). 
Odjezdová místa z příplatkových měst jsou autobusové zastávky linkového autobusu Student Agency.  V příplatkových městech nejsou přítomni 
vedoucí CK, do autobusu Student Agency děti nastoupí pod dohledem svých rodičů. Po dojezdu dětí do Brna na příslušné autobusové nádraží 
převezmou vedoucí CK a přepraví k odjezdu na tábor. Při návratu dětí z tábora probíhá doprava stejně, jen v opačném pořadí. 
NÁVRAT NA STEJNÁ MÍSTA. Časy návratů do dalších měst Vám budou sděleny cca týden před odjezdem. 
VLASTNÍ DOPRAVA: Zahájení pobytu: příjezd do tábora v 15.00 – 16.00 h. Ukončení: odjezd z tábora ve 8.00 – 9.00 h. 
PROGRAM:  Airsoft tvoří cca 50% programu (zajištěno koncesovanou firmou, dbá se na důsledné dodržování bezpečnostních 
pravidel při hrách). Každý účastník dostane zapůjčeno kompletní vybavení pro hru = airsoftová zbraň, zásobník s municí, 
ochranná maska, rukavice. V ceně pobytu je započítáno střelivo v plném rozsahu (tj. spotřeba v rozsahu základního výcviku + 1 
plný zásobník na každý herní den). Další střelivo je možno dokoupit na místě. Doporučené kapesné 250 – 500,- Kč. Kromě 
airsoftu také další aktivity: orientace v terénu a na mapě, uzlování, základy sebeobrany, základy vojenské taktiky, základní nauka 
o zbraních a bezpečnostní pravidla při jejich používání. Noční nestřílecí hry („bojovky“ beze zbraní), táboráky, noční hlídky. 
SEZNAM VĚCÍ NUTNÝCH NA TÁBOR:   
Airsoftové či vojenské oblečení: maskáče, kanady (či jiná kotníková obuv), opasek, košile, čepice, klobouk. Sportovní oblečení: 
5x tričko s krátkým rukávem, 2x tričko s dlouhým rukávem, 1x svetr, 1x plavky, 8x spodní prádlo, 8x ponožky, 2x ponožky teplé, 
1x pyžamo, 8x kapesníky, 1x tepláková souprava, 1x pláštěnka do deště nebo nepromokavá bunda, 1x větrovka, 1x malý batoh, 
1x plážová obuv, 1x holinky, 1x sportovní obuv, propiska, blok FA5, baterka, zavírací nůž, láhev na pití, ručník, sáček na špinavé 
prádlo, hygienické potřeby - mýdlo, zubní kartáček a pasta, šampón na vlasy, hřeben, jelení lůj, opalovací krém (dle počasí). 
Upozornění: na tábor přijeďte první den v airsoftovém oblečení ! 
KAPESNÉ:  Doporučujeme 200 – 500,- Kč na běžnou útratu (zmrzlina, limo...), příp. 250 – 500,- Kč na munici do zbraní.  
UPOZORNĚNÍ: Škody na majetku způsobené úmyslným zaviněním dítěte hradí rodiče v plném rozsahu. 
Nedoporučujeme brát s sebou audiovizuální techniku všeho druhu, drahé mobilní telefony, šperky a jiné cenné předměty (jen na 
vlastní nebezpečí). Platí přísný zákaz pyrotechnických hraček, kouření a konzumace alkohol. nápojů a jiných návykových látek. 
ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE Z TÁBORA písemně, (příp.telefonicky a následně písemně) na adrese CK Agentura ESO, Seifertova 

95, 130 00 Praha 3 nebo e-mailem na : info@ckeso.cz 
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PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME: 
● Tel:  777 209 964, 222 360 583 ● e-mail: info@ckeso.cz ●  Internet: www.ckeso.cz 
● Adresa tábora:  Rekreační středisko Spálený Mlýn,  jméno dítěte, 671 73 Rešice, okr. Znojmo 
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