
Přestože fotbal milujeme, tábor není rozhodně jen 
o kopání do míče. Rádi bychom u dětí vzbudili 

zájem o pohyb a sport obecně. 
V nabídce tak bude např. fl orbal, volejbal, nohejbal, 

badminton, tenis, stolní tenis, basketbal, 
bojové sporty, gymnastika, atletika 

a nesportovní zábavně – vzdělávací program.

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o naše tábory 
jsme rozšířili počet turnusů a přidali specializované kempy 

zaměřené na fotbalisty a fotbalové brankáře! 
Fotbalový kemp proběhne pod vedením 

šéftrenéra polabanské mládeže Lukáše Vlka 
a brankářský kemp povede Luboš Borecký, 

který působil dlouhá léta jako hráč v Mladé Boleslavi. 
Oba kempy poběží souběžně 

na hlavním hřišti SK Polabanu Nymburk.

Přihlašovací 
formulář

Fotografie 
z předchozích turnusů

Garantujeme 100% vrácení peněz 
v případě, že dítě na kemp nenastoupí.

a brankářský kemp povede Luboš Borecký, 
který působil dlouhá léta jako hráč v Mladé Boleslavi. 

na hlavním hřišti SK Polabanu Nymburk.

MÍSTO KONÁNÍ:
AREÁL „VESLÁK“ 

Nad Elektrárnou 1177/29, 
288 02 Nymburk. Cena: od 3000 Kč 

(cena zahrnuje oběd, dopolední a odpolední svačinu, 
celodenní pitný režim, zapůjčení potřebného vybavení, 

odměny, diplomy apod.). 
Platbu je nutné provést nejdéle 

do 14 dnů od přihlášení dítěte na tábor.  
ÚHRADU PROSÍM ZAŠLETE NA ÚČET: 

4595903329/0800, variabilní symbol: 20231 
a do poznámky uvádějte text

 „Tábor“ a jméno dítěte.

TERMÍNY: 
Po–Pá (5 dnů)

Turnus 1: 3.–7. 7. 2023  
Turnus 2: 24.–28. 7. 2023 
Turnus 3: 31. 7.–4. 8. 2023   
Turnus 4: 14.–18. 8. 2023 
Turnus 5: 21.–25. 8. 2023  
Turnus 6:  28. 8.–1. 9. 2023

Ranní příchod (nástup) 
možný každý den 7:30–9:00

Ukončení 
(vyzvednutí účastníka) 
každý den 15:30–16:30

TÁBOR JE URČEN PRO DĚTI VE VĚKU 
614 LET

z předchozích turnusůz předchozích turnusů

Garantujeme 100% vrácení peněz 
v případě, že dítě na kemp nenastoupí.

(vyzvednutí účastníka) (vyzvednutí účastníka) 
každý den 15:30–16:30

OBJEDNÁVEJTE

přes formulář pomocí QR kódu nebo na webu 

https://www. polaban-nymburk.cz/tabory, 

případně napište nebo zavolejte, 

viteksimon@seznam.cz, 

tel. 604762301.

VŠESPORTOVNÍ          PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
        Aktivity plné zábavy, týmové spolupráce a především pohybu 

                   v krásném prostředí Sportovního areálu Veslák

jsme rozšířili počet turnusů a přidali specializované kempy 
zaměřené na fotbalisty a fotbalové brankáře! 

který působil dlouhá léta jako hráč v Mladé Boleslavi. 


