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STAŇTE SE SPONZORY!!! 
 

Jelikož děti jsou na našich táborech motivovány formou 
interních "Perfect Dollars", které si na konci tábora mohou proměnit 
za věcné ceny a sladkosti, hledáme touto formou  sponzory, kteří by 
věnovali různé dárky (stačí drobné reklamní předměty – tužky, 
bloky, balónky, nálepky, hrnečky, čepice, trička, tašky, plyšoví 
maskoti, ...) na letní tábory pořádané naší jazykovou školou v létě 
2017. Lokalitou je tento rok Chorvatsko – Selce. Loga všech 
sponzorů budou uvedena na všech propagačních materiálech 
k těmto akcím.  Rovněž nabízíme možnost umístění vašich 
propagačních materiálů s informacemi o vašich službách a 
produktech na naše učebny ve Školské ulici a na Jižním Městě, ve 
kterých se během jednoho týdne vystřídá více než 300 lidí a 
samozřejmě v samotném  rekreačním středisku po celou dobu 
tábora. 

V případě, že se rozhodnete nějaké předměty věnovat, 
neváhejte nás kontaktovat na tel. 737 686 798, E-mail: 
js.perfect@centrum.cz.Těšíme se na spolupráci s vámi a předem 
děkujeme za jakékoliv dárky poskytnuté vaší společností. 
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Vážení klienti, milí přátelé, 

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaše rozhodnutí pro 
náš jazykový tábor. Na stránkách této brožurky najdete všechny nezbytné 
informace, které budete potřebovat pro hladký průběh příprav i vlastního 
tábora. 

Doufáme, že s našimi službami i službami našich smluvních 
partnerů budete spokojeni a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 
kontaktovat na našich telefonních číslech či prostřednictvím E-mailu. 
Stejně jako v minulých letech se budeme snažit zajistit aktuální 
informace o každém uplynulém dni během tábora na našich internetových 
stránkách. 

 

Kdo pořádá tento jazykový tábor? 

Adresa: JŠ Perfect 
Školská 26 
110 00  Praha 1 

 
 
  
GSM: 737 686 798, 603 908 606 
E-mail: js.perfect@centrum.cz 
Internet : www.jsperfect.cz 
Bank. spojení: RaiffeisenBank Praha 
Číslo účtu: 8435802762/5500 
Var. symbol: rodné číslo dítěte 

 
Kde se tábor koná? 

Tábor se koná v letovisku Selce – hostel Karlovac 
www.hostel-karlovac.hr 
 

Adresa tábora:  Hotel Karlovac 
Emila Antića 69 
51266 Selce 
HRVATSKA - CROATIA 
 

Hlavní vedoucí: Ing. Pavel Smutný (tel.: 737 686 798)                                                                                                   
Zdravotník :       Ing. Jana Smutná (tel.: 603 908 606) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

It’s going to be an awesome summer!!! 
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Ačkoli na našem táboře neexistují dva zcela stejné dny, uvádíme 

zde jednoduchý plán denního programu. 
 

8:00 budíček – Good morning boys and girls. 
8:20 ranní hygiena – Brush your teeth, wash your face!  
8:30 snídaně – Let’s fill our stomachs. 
8:50 nástup - vyhlášení plánu dne – It‘s gonna be fun! 
9:00-11:00 pobyt na pláži (plavání, opalování, hry) 
11:15-12:45   výuka angličtiny po oddílech (cca 10 dětí) – English is fun!!! 
13:00 oběd a polední klid - Relax and write some postcards! 
14:00-15:00 pobyt na pláži  
15:00-16:00 volitelné aktivity – děti se zapisují na jednu aktivitu dle zájmu 
16:30-17:30 výuka angličtiny (většinou komunikativní hra na pláži) 
18:00 večeře 
18:30 free play – osobní volno, volné hry v rámci areálu 
19:00 procházka do centra Selce, Crikvenice, zmrzlina, trhy  apod. 
              
22:00 
23:00 

večerní program s prvky angličtiny 
večerka pro mladší děti 
večerka pro starší děti 

  
  

Z tohoto typického dne existují výjimky (Olympiáda, výlet, ...) ... 
hlavně nesmí být nuda!!! 

 
 
 
 
 

Během tábora je možné se zúčastnit půldenního výletu lodí na ostrov 
Krk, cena výletu 15 Eur. 

 
 
 
Výlety jsou dobrovolné, budou organizované pouze v případě zájmu. 

Na této stránce uvádíme seznam těch nejdůležitějších věcí, které 
doporučujeme, aby děti měly sebou. Nicméně vy, jakožto jejich rodiče, je 
znáte nejlépe; balte tedy dle vašeho uvážení. 

Oblečení Ostatní 
5-7 triček (1 červené! a 1 modré!) psací a dopisní potř., pastelky 
tepláková souprava + tepláky krepový papír 
kraťasy - min. 2x  
1 teplá mikina (svetr) plastová láhev na pití 
plavky sluneční brýle 
ponožky - min. 7x společenské hry (karty, ...) 
spodní prádlo - min. 7x hračky do vody,  
pyžamo kruh nebo křidélka (neplavci) 
pokrývka hlavy hodinky nebo budík 
větrovka knihu, časopis, apod. 
vycházkový oděv (džíny, lepší triko, šaty) sešit A4 linkovaný 
 repelent proti komárům 
 kapesné (min. 25 EUR) 

Obuv osobní léky, náplast 

sportovní (tenisky nebo botasky) karti čka zdravotní pojišťovny 
přezůvky/ crocsy  
letní obuv (sandále nebo pantofle)  
boty do vody  

Hygienické potřeby SVAČINA A  PITÍ NA 24 hod.  
(stravování začínáme večeří ) 

 ručník + osuška na pláž CESTOVNÍ PAS + kopie pasu 
(nebo občanský průkaz) 

mýdlo, šampon, hřeben Zavazadla 
zubní pasta, kartáček 1 kufr či jiné zavazadlo 
krém na a po opalování (OF min. 15!!!)  1 batoh do busu 
toaletní papír, kapesníky  



                                                 Jazykový tábor Chorvatsko 2017                       Jazykový tábor Chorvatsko 2017
  

 
 
Pravidla tábora 
 

*  Během tábora platí přísný zákaz konzumace i přechovávání 
alkoholických nápojů, kouření a užívání jiných návykových či 
psychotropních látek. Porušení tohoto pravidla vede k okamžitému 
vyloučení z tábora bez jakéhokoli nároku náhrady nevyužitých 
služeb!!! 

*  Děti jsou pod dohledem svého vedoucího 24 hodin denně; vedoucí 
musí vždy vědět, kde dítě jemu svěřené je a dítě musí vědět, kde je 
jeho vedoucí. 

*  Během poledního klidu a po večerce mají děti omezený pohyb po 
táboře; jestliže vedoucí nepovolí jinak, jsou děti ve svém pokoji. 

 

Doporučujeme 

*  Nebrat s sebou mobilní telefony, šperky a jiné cenné předměty. 
V případě ztráty neneseme žádnou odpovědnost! Mobilní telefony 
nedávejte dětem, kterým se stýská!!! 

*  Kapesné malých dětí odevzdat u autobusu vedoucímu, který 
poskytne potřebnou hotovost dítěti na požádání (některé děti jsou 
schopny utratit vše 1. den) 

*  Zavazadlo dítěte (jedno - nejlépe kufr) označte jmenovkou dítěte, 
doporučujeme též označit monogramem všechny věci. 

Co je třeba ještě udělat? 
*  zařídit si cestovní pojištění - zdravotní připojištění 
*  health form – nechat vyplnit lékařem, odevzdáte jej spolu 

s cestovním pasem či OP (děti vybavte i jejich kopií), kartičkou 
zdravotního pojištění 

*  uhradit doplatek nejpozději 20 dní před odjezdem 
*  bezinfekčnost – vyplnit, podepsat rodiči v den odjezdu 
*  zabalit si vše nezbytné a dorazit na místo odjezdu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U odjezdu 

*  odevzdáte zdravotnický formulář, bezinfekčnost, doklad o 
cestovním pojištění a cestovní pas dítěte (do úschovy je možné 
odevzdat v podepsané obálce kapesné a léky) 

 

*  uhradíte dobrovolné výlety: lodní výlet 15 EUR 

 termín: 1.7. – 10.7.2017 
 

Odjezd z Prahy 
sobota  1.7.2017  v 18.00 od VŠ kolejí Jižní Město – ul. Dunovická 
(parkoviště), Praha 4.  
Spojení MHD: ze stanice metra C – Chodov autobusem 177, 3 
zastávky do stanice Volha. Sraz v 18.30, v 19.00 se odjíždí!!! 
 

Příjezd zpět do Prahy  
 pondělí 10.7.2017 kolem 9.00  na výchozí parkoviště u VŠ kolejí. 

 

 termín: 8.7. – 17.7.2017 
 

Odjezd z Prahy 
sobota  8.7.2017  v 18.00 od VŠ kolejí Jižní Město – ul. Dunovická 
(parkoviště), Praha 4.  
Spojení MHD: ze stanice metra C – Chodov autobusem 177, 3 
zastávky do stanice Volha. Sraz v 18.30, v 19.00 se odjíždí!!! 
 

Příjezd zpět do Prahy  
 pondělí 17.7.2017 kolem 9.00 na výchozí parkoviště u VŠ kolejí. 

 


