Spolčo-léto 2019
Pořádá Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice
Charakteristikou a bohatstvím této akce je, že mládež se nedělí na vedoucí a
účastníky. Všichni jsou účastníky, kteří čerpají z bohatství programu, a vedle toho někteří mají svůj díl
zodpovědnosti. Přibližně třetina přihlášených se podílí na přípravě a realizaci programu.
Vedoucí: za akci nesou zodpovědnost salesián Jiří Woclawek a
P. Filip Dušek.
Zdravotník: Jiří Woclawek, Jana Šlímová, Viktor Karaba
Kuchař: Hanka Beránková, Helena Hejlíková
Termín tábora: úterý 6. 8. – neděle 11. 8. 2019
Sraz: v 10:10 hod, Autobusové nádraží Pardubice
Návrat: v 16:06, Autobusové nádraží Pardubice
Co sebou:











Kufr na osobní věci, je to praktičtější pro převoz
Spacák a karimatku, batoh na výlet
Pevná kotníková obuv, sandály, přezůvky
Klobouk nebo čepici, sluneční brýle, opalovací krém
Oblečení do přírody, k práci i pro sport a zábavu
Hygienické potřeby, plavky
Pláštěnka, baterka, láhev na pití
Občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny
Něco slavnostnějšího na galavečer
Vlastní společenské a karetní hry na dlouhé večery (kterých moc nebude)

Před odjezdem: Mládež / účastnici předají zdravotníkovi akce „zdravotní prohlášení rodičů“.
Platba za tábor: na účet 120 038 7339/0800 nejpozději do 15. 6. 2019.
Cena za tábor činí:
-

1100,- účastník
1000,- pro účastníky, který je současně členem SKM (členská přihláška a členský příspěvek)
800,- zvýhodněná cena je nabízena všem mladým dobrovolníkům, kteří přijali celoroční odpovědnost v
Salesiánském klubu i f.ú. sv Bartoloměj. Např.: vedoucí SKM kroužků, vedoucí SKM táborů,,úzký tým pro
spolčoléto, úzký vikariátní tým. Je to forma poděkování a benefit za jejich celoroční obětavost.

Jako variabilní symbol uveďte číselný kód tábora
- tábor spolčoléto – 52019
A do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.
Předseda Salesiánského klubu mládeže:

Podrobnější informace: získáte u P. Filipa Duška (739 463 215),
nebo u salesiána Jiřího Woclawka (777 259 334).

Jiří Woclawek SDB
Mob: 777 259 334
e-mail: jiri.woclawek@gmail.com

