
FILMAŘSKÝ TÁBOR

 BARRANDOV
 Kutřín u Skutče

 Termín tábora: 1. - 15. 8. 2013 (15 dní)

Cena tábora: 3.800/4.999,- Kč*, Pro děti ve věku 6 - 16 let

POPIS TÁBORA:
Tábor se nachází v údolí říčky Krounky, v krásné lesnaté krajině předhůří Žďárských 
vrchů, kde si krajina dosud uchovala nenarušené životní prostředí. Objekt tábora tvoří 
dřevěná budova s kuchyní a jídelnou, klubovna v podobě vytápěného vojenského hangáru, 

toalety, umývárny a sprchy s teplou vodou. Tábor splňuje všechny hygienické požadavky. 
Pro sportovní vyžití je dětem mimo jiné přímo v táboře k dispozici hřiště na vybíjenou, volej- 

bal, streetball nebo nohejbal a stůl na ping pong. Koupání je možné v říčce Krounce, která 
táborem protéká, či na koupalištích, která jsou vzdálena cca 4,5 km příjemnou procházkou. Děti 
jsou podle věku rozděleny do 10 až 16 členných oddílů, které vedou zkušení oddíloví vedoucí. 
Cílem tábora je zpříjemnit dětem čas letních prázdnin, přiblížit je přírodě, seznámit je se základy 
tábornických dovedností, zdravovědou, různými sporty a výtvarnými činnostmi.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Mladší děti jsou ubytovány v dřevěných čtyřlůžkových chatičkách, starší děti ve dvou-
lůžkových stanech s podsadou. Jídlo v dostatečném množství je podáváno v závislosti na 
programu pětkrát denně. Pitný režim je zajištěn po celý den.

PROGRAM:
Celotáborová etapová hra, sportovní přebory, mezioddílové soutěže, branné a bojové hry, 
celodenní výlety do okolí, třídenní putování pro nejstarší děti, karneval, diskotéky, velká tá-

borová pouť, táborák, oddílové ohníčky, promítání filmů, volba táborové Miss a plno legrace.
Dále na děti čeká táborová premiéra nového českého kresleného filmu Čtyřlístek ve službách 

krále spojená s besedou s jeho tvůrci a branný den s elitní průzkumnou jednotkou Armády 
ČR. Připraveno je i mnoho táborových soutěží o rozmanité ceny od Barrandov Studia, 

Centra českého videa, Země pohádek, Filmexport Home Videa, Magic Boxu, časopisu 
Cinema, a dalších sponzorů.

UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE:
Ubytování, provozní náklady, dopravu, stravu, pomůcky k programu, zdravotní 

zabezpečení, výchovný dozor a pojištění účastníků. * Cena 3.800,- Kč je pro děti 
zaměstnanců Barrandov Studia a.s., nebo pro děti členů ZO KINOS Barrandov 

Studio. Pro ostatní činí 4.999,- Kč.

INFORMACE O TÁBOŘE A PŘIHLÁŠKY:
Radan Kukal - tel.: 776 044 171, přihlášky jsou 

k dispozici v recepci Barrandov Studia, a.s., 
Kříženeckého nám. 5/322, 152 00 Praha 5, 
tel.: 267 071 111, www.taborbarrandov.cz



Celým táborem se vždy protíná jako zlatá nit Celotáborová etapová hra - v roCe 2012 “hledání svatého grálu”. na hradě
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