Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice
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
Elektroniku, mobilní telefony, 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.

Tábor pro děvčata 7 – 12 let
Tým vedoucích: Marie Požárová, Věra Hornychová, Tereza Čermáková, Kateřina Dračínská, Maja Macková, Adéla
Kratochvílová.
Kuchařky: Markéta Požárová, Jana Kolomazniková
Zdravotník: Tereza Čermáková
Sraz je: v neděli 7. 7. 2019, v 15 hod, v obci Míčov
Návrat: v sobotu 13. 7. 2019, ve 14 hod, Míčov

Tábor pro kluky 8 – 10 let
Tým vedoucích: Václav Sychra, Luboš M.Maršálek, Tomáš Sloboda, Jonáš Hartmann, Tomáš Ulrych
Kuchařky:
Zdravotník: Luboš M.Maršálek,
Sraz je: v neděli 14. 7. 2019 v 14 hod v SKM
Návrat: v sobotu 20. 7. 2019 kol 14 hod v SKM

Tábor pro kluky 11 – 13 let
Tým vedoucích: Jiří Woclawek, Viktor Karaba, Marian Hrdý, Mikuláš Sedlák, Martin Špaňúr, Patrik Samek
Kuchař: Vojtěch Glogar SDB
Zdravotník: Viktor Karaba
Sraz je: v neděli 21. 7. 2019 v 10 hod v SKM
Návrat: v sobotu 27. 7. 2019 kol 14 hod v SKM

Balím, balíš, balíme…













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, přezůvky
Žabky (nazouváky do vody)
Oblečení na spaní
Oblečení do přírody i na převlečení, pro teplé i chladné dny
 necháme na uvážení rodičů
Spodní prádlo, ponožky, plavky, ručník
HygienickéBalím,
potřeby,balíš,
opalovací
krém
balíme
Kluci – vlastní rukavice pro nácvik šermu
Pláštěnka, baterka, kapesní zavírací nůž
Láhev na pití (1L), zápisník a tužka
Krabici / kufr, spacák a karimatku, popř. oblečení označte jménem účastníka

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.

Platby za tábory
Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 15. 6. 2019.
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 děvčata - 12019
- tábor pro mladší kluky - 22019
- tábor pro starší kluky - 32019
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Balím, balíš,
balíme
Kontakt na vedoucí
táborů
pro veškeré informace před akcí i v průběhu konání

Jiří Woclawek SDB
777 259 334

Marie Požárová
730 588 089

Václav Sychra
775 607 190

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice
Zborovské nám. 2018, Pardubice 530 02
tel: 461 100 508

Koordinátor letních táborů
Jiří Woclawek SDB
Předseda Salesiánského klubu mládeže
Jiří Woclawek SDB

web: www.pardubice.sdb.cz
IČO: 65 66 74 25
účet: ČSP - 120 038 7339 / 0800

mob: 777 259 334
e-mail: jiri.woclawek@gmail.com

