Salesiánský klub
mládeže Pardubice SKM
Vážení rodiče,
Jsme rádi, že jste přihlásili Vaše dítě na tábor
Salesiánského klubu mládeže Pardubice.
Na tomto listu Vám podáváme informace
o odjezdu Vašeho dítěte na tábor. Pokud byste měli
jakékoliv dotazy, rádi Vám na ně odpovíme.
Na tábor je zbytečné brát

Tábor pro děvčata
Tým vedoucích: Marie Požárová, Markéta
Požárová, Jana Tvarůžková, Jana Santolíková
Kuchařem tábora je Jiří Woclawek SDB

Při odjezdu: vedoucímu tábora odevzdejte
„zdravotní prohlášení rodičů“ a kopii průkazu
zdravotní pojišťovny dítěte. Také je nutné, aby dítě
mělo s sebou kartičku s fotografií (stačí kopie),
kterou můžeme prokázat věk dítěte. Je to potřeba pro
slevu u cestování autobusem.

Zdravotníkem tábora je Jana Tvarůžková
Sraz je: v pondělí 17. 7. 2017, v době 7 – 7:30
v Salesiánském klubu
Návrat: v neděli 23. 7. 2017, v době 12:30 – 13 hod,
v Salesiánském klubu

Elektroniku, mp3 a jiné přehrávače, cenné věci.
Pokud dítě tyto věci bude mít na táboře, uschováme
mu je a dostane je na konci při odjezdu.
Kapesné dejte svým dětem přiměřené, není
potřeba utrácet. O jídlo je postaráno a na odcházení
do obchodu budou mít jen málo příležitostí.

Balím, balíš, balíme…

Tábor pro kluky

Tým vedoucích: Jiří Woclawek, Václav Sychra,
Luboš Maršálek, Michal Voříšek a Sebastian Klimeš
Kuchařkami tábora jsou Jarmila Nováková a Luďka
Kopřivová.
Zdravotníkem tábora je Michal Voříšek
Sraz je: v pondělí 10. 7. 2017 v 7:15 hod
v Salesiánském klubu
Návrat: v neděli 16. 7. 2017 kol 13 hod
v Salesiánském klubu












Krabice od banánů, nebo kufr – na osobní věci. Je
to praktičtější pro převoz i pro udržení pořádku
Spacák a karimatku, malý batůžek na výlety
Pevná kotníková obuv, sandály, holínky
Žabky (nazouváky do vody)
Oblečení na spaní
Oblečení do přírody i na převlečení
 necháme na uvážení rodičů
Spodní prádlo,
ponožky,
plavky, ručník
Balím,
balíš, balíme
Hygienické potřeby, opalovací krém
Pláštěnka, baterka, kapesní zavírací nůž
Láhev na pití (1L), zápisník a tužka
Krabici / kufr, spacák a karimatku označte jménem
účastníka

Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800
nejpozději do 15. 6. 2017.
Tábor stojí 1900,- 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
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení
dítěte.

Kontakt na vedoucí táborů
pro veškeré informace před akcí i v průběhu konání

Jiří Woclawek SDB
777 259 334

Marie Požárová
775 285 741

