Zaměření tábora:
Letní tábor pro děti od 6 -12ti let s ubytováním ve stanech po 4 dětech, max. počet účastníků
30
Program tábora:
Celotáborová hra, sportovní činnost, hry, tábornická dovednost, biblické vzdělávání.
Vzhledem ke křesťanskému vyznání vedoucích bude tábor veden v tomto duchu. Je určen
pro děti jak z nevěřících tak věřících rodin.
Termín konání : 1.7. - 7. 7. 2018
Místo konání: Roudno - Slezská Harta
Cena: 1500 Kč na dítě, částku prosím uhraďte dle svých možností co nejdříve, nejpozději do
20. 5. 2018. V případě nezaplacení do uvedeného termínu bude místo nabídnuto dalším
dětem. Pokud odhlásíte Vaše dítě po termínu 15. 6. 2018 budeme účtovat storno poplatek
v hodnotě pořízených věcí.
Doprava: Společně vlakem/autobusem
Sraz : 1.7.2018 12:30 na rohu pošty 2
Příjezd: 7.7.2018 14:40 tamtéž
Povinná výbava :
Výstroj: 6x tričko, , 2x kalhoty,3x mikinu, kraťasy, kšiltovku, větrovku,10x spodní prádlo, 10x letní
a 3x teplé ponožky, plavky, šátek,SANDÁLE, tenisky, pevnou obuv, GUMÁKY
Výzbroj: PLÁŠTĚNKA,BATERKA(s náhradními bateriemi), SPACÍ PYTEL (NE HADROVÝ NEJLÉPE
MUMII), karimatka, stará deka, batůžek, hrnek, ešus nebo
2 misky, lžíce, kapesníky, ručník, mýdlo, kartáček na zuby a pastu, hřeben, šicí potřeby,
REPELENT, kapesné, Bibli (kdo má), hudební nástroje vítány a hlavně kopu dobré nálady.
Průkaz zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz
stačí kopie těchto dokladů
Pokyny pro rodiče :
- Prosím,vyplňte „nástupní list“a odevzdejte až při
NÁSTUPU dítěte na tábor. Bez tohoto listu Vaše dítě
nemůžeme vzít
- Věnujte pozornost úplnému vybavení svých dětí podle
seznamu, ušetříte jim i nám případné potíže. Všechny
věci označte značkou, seznam věcí dejte dětem s sebou
- Nedávejte dětem drahé věci (mobil,…)
- Prosíme rodiče, aby nenavštěvovali své děti !!
- Přihlášku a částku za pobyt předejte osobně, na účet
nebo poštou na adresu:
Zdeněk Kráčmar
Jesenická 7
785 01 Šternberk
tel: 608 475 432 taborybjb@seznam.cz
č. účtu : 0286403103/0800 – var.s. prvních 6 číslic r. č.

