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Akce „Jarní prázdniny“ v Zoo Brno od 17. 2. do 21. 2. 2020 

Pro děti ve věku od 7 do 11 let. Cena pobytu na týden na dítě je 2000,- Kč.   
V ceně tábora, je zahrnut oběd a pitný režim. Upozorňujeme rodiče, že není v našich silách zajistit 
dětem diety nebo měnit jídla dle chuti dětí, obědy jsou předem objednané, potravinové alergie pište 

do přihlášek. Dále je v ceně tábora pedagogický a zdravotní dozor a program tábora. 
Způsob platby: při potvrzení přihlášky, Vám do e-mailu přijdou pokyny k platbě (platba na 
účet zoo) 
 
Program tábora začíná v 08.00 hod. a končí v 16.00 hod.  
Náplň tábora: je zaměřen na pobyt v přírodě, pozorování a seznámení se s životem zvířat 

v naší zoo, soutěže, hry, zábavné kvízy, výtvarná činnost. Děti přijdou do styku se zvířaty, 

chlupy, peřím atd. 

Vybavení na tábor: teplé sportovní oblečení, čepice + rukavice, pevná zimní obuv, batůžek, 
menší láhev s pitím, kapesné dle zvážení rodičů.  
 

Hlavní vedoucí příměstského tábora je pedagogický pracovník Úseku stanice zájmových 
činností Zoo Brno + pomocní vedoucí. 
 
Upozornění: 
Za cenné věci (mobilní telefony, šperky, fotoaparát atd.) nejsme na táboře schopni převzít 
plnou zodpovědnost, jak proti případné krádeži, tak proti ztrátě nebo poničení. Kapesné je 
možné uschovat u vedení tábora, neručíme za ztráty neuložené hotovosti. Pokud bude dítě 
během tábora ošetřeno u lékaře, vynaložené náklady zaplatí rodiče při předání dítěte 
rodičům. Zvažte prosím, zda je nutné, aby Vaše dítě mělo na táboře mobilní telefon. V 
případě nutnosti Vašeho spojení s dítětem můžete zavolat hlavnímu vedoucímu tábora. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit s Vnitřním řádem Zoo Brno. 

Bez předchozího souhlasu vedoucího tábora nemohou děti v průběhu tábora pořizovat 
audiovizuální záznamy. 
Organizační pokyny: 
Vytištěnou přihlášku + přílohy + kopii kartičky zdravotní pojišťovny (6 dokumentů), vše 

podepsané, rodiče odevzdají v den nástupu v 8.00 hod. ve správní budově zoo - I. poschodí.  

Pondělí: v 8.00 hod. sraz rodičů a dětí ve správní budově zoo v I. poschodí v přednáškovém 
sále (projdete přes služební vrátnici - dřevěný domek se závorou), kde si vedoucí tábora 
vybere od rodičů přihlášky + přílohy a převezme si děti 
Úterý až pátek – děti si v 8.00 hod vedoucí tábora převezmou na služební vrátnici 
Pozdní příchod dítěte - rodiče se nahlásí na služební vrátnici a přivedou dítě do správní budovy 

Odchod dětí – na 16.00 hod. vedoucí tábora děti přivedou na služební vrátnici 
Režim dne: 
8:00-12:00 program tábora 
12:00-12:30 oběd 
12:30-13:30 odpočinek, klidové aktivity 
13:30-16:00 program tábora 
 


