Prázdninové tábory 2018
Pořádá Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice

Zdravím Vás milí rodičové, v tomto dopise vám přináším pár informací o táboře salesiánského klubu. Pokud
jsem na nějakou vaši otázku neodpověděl, ozvěte se… Kontakty na mne jsou uvedeny ve spodní části dopisu.
Pár slov o táboře pro mládež, táboře SPOLČOLÉTO:
Tábor pořádáme v areálu rekreační chalupy na Míčově. K dispozici máme velkou zahradu s ohništěm,
máme schválený vstup na obecní fotbalové hřiště i do okolních lesů (církevní lesy ve správě biskupství HK).
Chalupa je vybavená několika ložnicemi, půdou upravenou k přespání, kuchyní, jídelnou, součástí vybavení
je sprcha s teplou vodou. Pro období prázdnin v areálu instalujeme bazén.
Tábor spolčoléto vedou P.Filip Dušek a salesián Jiří Woclawek. Do týmu, který připravuje program,
patří i velký počet mladých. Jednak proto, abychom rozložili síly a úkoly spojené s programem mezi sebe. A
jednak proto, že se mladí touto formou něco naučí a cítí se být užiteční, učí se být součástí něčeho většího.
Hl. vedoucí prošli kurzem pro táborové vedoucí. Stejně tak i táborový zdravotník absolvoval
odpovídající kurz.
Tábor pro mládež z Pardubic a okolí zajišťuje administrativně, účetně a technicky Salesiánský klub
mládeže, proto prosíme o platbu na účet SKM Pardubice.
Termín tábora: utery 14. 8. – neděle 19. 8. 2018
Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 15. 6. 2018.
Tábor pobytový stojí 800,- kč
Jako variabilní symbol uveďte číselný kód tábora, kterého se vaše dítě zúčastní.
- tábor spolčoléto – 32018
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. Informace o táboře získáte u P.Filipa Duška (739 463 215) a
salesiána Jiřího Woclawka (777 259 334).
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