Prázdninové tábory 2017
Pořádá Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice

Zdravím Vás milí rodičové, v tomto dopise vám přináším pár informací o táborech. Pokud jsem na nějakou
vaši otázku neodpověděl, ozvěte se… Kontakty na mne jsou uvedeny ve spodní části dopisu.
Pár slov o táborech pro kluky a pro děvčata:
Tábory pořádáme v areálu rekreační chalupy na Míčově. K dispozici máme velkou zahradu s ohništěm,
máme schválený vstup na obecní fotbalové hřiště a koupání ve vedlejší vesnici. Chalupa je vybavená
kuchyní, jídelnou, součástí je nově i sprcha s teplou vodou.
Oba táborové týmy je vedeny vedoucími, kteří prošli salesiánským kurzem pro táborové vedoucí. Stejně
tak i táboroví zdravotníci absolvovali odpovídající kurz.
Obou turnusů se účastní i salesián. Na táboře pro kluky v roli vedoucího tábora, na táboře pro děvčata
v roli kuchaře.
Pár slov o putovním táboře
Cílem puťáku je zprostředkování prožitku táboření ve volné přírodě, také samostatnosti a soběstačnosti.
Prakticky to znamená – všechny osobní věci si každý ponese sám, o nesení společných potravin, společného
tábornického vybavení se podělíme. Dělit se budeme o hlídání trasy pochodu, stejně jako o táborové práce
(rozdělat oheň, uvařit jídlo)
Putovní tábor vedou dva vedoucí. Jeden z nich má osvědčení vedoucího letních táborů i zdravotníka
zotavovacích akcí, a oba mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí pro mládež.
Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 16. 6. 2017.
Tábor pobytový stojí 1900,- kč, putovní tábor stojí 900,- kč
V případě účasti dvou dětí z jedné rodiny na naších táborech, platí druhý ze sourozenců 1500,- kč.
Jako variabilní symbol uveďte číselný kód tábora, kterého se vaše dítě zúčastní.
- tábor pro kluky - 01.2017
- tábor pro děvčata – 02.2017
- putovní tábor – 03.2017
A do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.
Podrobnější informace: co si vzít s sebou na tábor, čas a způsob dopravy a další dokumenty k vyplnění
dostanete nejpozději v první polovině června.
Jiří Woclawek SDB
Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice
Zborovské nám. 2018, Pardubice 530 02
Tel: 461 100 508
Web: www.pardubice.sdb.cz

Hl. vedoucí táborů:
Jiří Woclawek SDB
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