
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bruzovice 
– Sbor dobrovolných hasičů Lubno 

 

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
17. 7. – 21. 7. 2023 

 

Stanový hasičský tábor, který je určen všem dětem ročníků 2008–2016. 

Na děti čeká spousta pohybu, her, soutěží, a hlavně radosti z prázdnin. 

Základní informace: Letos již 11. ročník. Tábor bude probíhat u Myslivecké chaty v Bruzovicích. 

Strava zajištěna 5x denně a zajištěn pitný režim během celého dne. Spaní ve vlastních stanech, 

popřípadě s kamarády. Ročníky 2015-2016, zvažte prosím, zda dítě bez problémů zvládne absolvovat 

celý týden bez rodičů a ve stanu, nebo se pro něj bude hodit spíše příměstský tábor, který nabízíme  

ve stejném termínu. Upozorňujeme, že není možno přihlásit dítě na jednotlivé dny, pouze na celý pobyt. 

Program: Celodenní program je vyplněn různými soutěžemi a hrami a je zaměřen na všeobecné 

sportovní vyžití dětí. Děti budou soutěžit jak samy za sebe, tak v družstvech, ale také si vyzkouší různé 

sportovní disciplíny. Členové mladých hasičů budou mít každý den hasičský trénink. 

V případě nepříznivého počasí, bude připraven program pod zastřešením.  

Starat se o děti budou zkušení trenéři mládeže, instruktoři a zdravotník. 

Cena: Cena stanového táboru je 2000 Kč (pro členy mladých hasičů 1800 Kč). 

V ceně je stravování, pitný režim, potřeby na hry a soutěže, vybavení tábora, ceny a odměny pro děti. 

Úhrada: Na účet 1021613222/5500, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte. 

Organizační pokyny: Přihlášky a potvrzení rodičů se podepisují až na místě v den zahájení. 

Údaje o dítěti zašlete na e-mail: hasicibruzovice@gmail.com, do předmětu napište „Stanový hasičský 

tábor 2023“. Údaje musí obsahovat: Jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa, kontakt na rodiče 

a zda bude mít vlastní stan. Odeslání e-mailu nejpozději do 31. května 2023, případně do naplnění 

kapacity. Úhradu proveďte do 15. června 2023, poté kontaktujeme náhradníky. 

Přesné pokyny obdrží rodiče dětí na e-mail v průběhu června. Případné další informace Vám poskytne 

Petra Kvašňovská 731 179 393, nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: hasicibruzovice@gmail.com 

 


