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v prostorách bývalé základny 
13. protiletadlového raketového 
oddílu protivzdušné obrany Prahy

Přírodní hřiště

Zákopy, umělé překážky 

Zázemí v původních krytech 

 Baráky

...více jak 5000 m2

ATC

AIRSOFTTEAM
CIMBURK

ATC

AIRSOFTTEAM
CIMBURK

Bunkry

- věk 14-99 let
- ubytování v polních podmínkách 
- stravování s vařením v polní kuchyni
- zapůjčení zbraně, baterie, zásobníku

- organizace her
- technický servis
- zdravotní dozor

Pořádá : 
ATC - Airsoft team Cimburk z.s, IČO: 09307770 jako volnočasovou akci pro jednotlivce. 

Podrobnosti akce vč. detailních podmínek naleznete na www.airsoftkemp.cz

Provozovatel prostor : 
3vK Paintball, Přelíc, 27305 ,www.3vkpaintball.eu
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So 19.6.2021 – So 26.6.2021 
Příjezd možný od pátku 18.6.2021 od 16 hodin. 
Odjezd nejpozději v sobotu 26.6.2021 do 14 hodin 
 
VĚK : camp je určen pro děti od 14 let v doprovodu rodiče nebo samostatně a pro 
dospělé bez omezení věku. U dětí mladších 14 let výhradně v doprovodu rodiče a po 
dohodě s organizátorem. 

DOPRAVA : Vlastní na místo  

CENA : Platba za camp je určena výhradně na pokrytí nezbytných nákladů spojených s 
týdenním pobytem. Jedná se především o zajištění ubytovacích kapacit, gastro 
vybavení, polních lehátek, potravin, elektrocentrály, zapůjčení zbraní, servisem atd. 
Přijet můžete na celý týden nebo jen na několik dnů dle možností, je to na Vás. 

5.200 Kč Osoba/camp    - celo týdenní pobyt 

800 Kč Osoba/den       - denní pobyt 

Cena zahrnuje : Ubytování, polní lůžko , plná penze, pitný režim, zapůjčení zbraně, 

zásobníku ( počet zbraní na zapůjčení je omezen), bezp. brýle zapůjčení , baterie, 

nabíjení baterií, mobilních telefonů, pitná voda, WC mobilní, zdravotník, organizace her. 

Cena nezahrnuje: Dopravu na místo , pojištění pro pobyt (Úrazu, úrazu s následkem 

smrti nebo trvalé invalidity, náhlého onemocnění, pojištění zavazadel v důsledku 

odcizení ze zamčeného prostoru a pojištění nechtěně způsobené škody.), střelivo, 

doplňkový program ( paintball hra) 

SLEVY ( všechny slevy lze uplatnit pouze na celotýdenní pobyty, slevy není možné 

sčítat) 

RODINA - vemte s sebou tátu nebo bráchu a všichni získejte slevu ve výši 5 % 

SKUPINA - vemte s sebou své kamarády a všichni získejte slevu ve výši 5% 

KLUB - pro členy ATC - Airsoft team Cimburk z.s 10% 

VLASTNÍ VYBAVENÍ - máte vlastní zbraň a vybavení získáte slevu ve výši 250 Kč 

 
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ : WC je zajištěno formou pronájmu mobilního zařízení. Pitná voda 
dovážená. 

UBYTOVÁNÍ: Vojenské polní stany vybavené vojenskými polními lehátky. Spací pytle 
nutno vzít vlastní. 

STRAVOVÁNÍ : Plná penze, příprava v polní kuchyni na otevřeném ohni účastníky 
campu ( denní služba 2 děti+ 1 dospělý). Na každý den je pak zajištěn pitný režim 
nepřetržitě čaj a pitná voda.  

KONTAKTY :  Organizace: Lebl Radek, info@aitrsoftkemp.cz, tel : +420 606658030 
Informace a registrace: www.airsoftkemp.cz 
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