
Sedm dní 

plné her, soutěží, legrace, příběhů co tě chytnou, kreativity, písniček 

a TAJEMSTVÍ krále Davida … 

 

To vše na luzích a v hájích u říčky Novohradky v blízkosti Pivnické rokle 

pro děti od 7 (ukončená 1. třída ZŠ)  – 15 let 

 

Pořadatel: Lavina - Sbor Bratrské Jednoty Baptistů, Pražská 72, Vysoké Mýto, 56601 
 

Ubytování: Děti jsou ubytovány ve stanech s podsadou (pro dvě děti), standart jídlo 5x denně, 

  tábor je zařízen podle zákonných požadavku OHS. 
 

Něco o vedoucích: Vedoucí mají dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi, někteří mají pedagogické  

  vzdělání nebo jsou absolventy pedagogických škol, tábor je veden na křesťanských  

            principech a hodnotách. 
 

Doprava: Individuálně na místo tábora (kdo by neměl možnost dopravy, zařídíme odvoz autem): 

  Příjezd: neděle 29. července 2018 v 15h přímo na místo tábora – mapa ZDE  

  (GPS 49°51'5.751" N, 16°6'14.614" E) – Dodržte prosím vás čas příjezdu! 

  Odjezd: neděle 5. srpna 2018 od 12h-13h individuálně z místa tábora 

  Příjezd a odjezd v neděli je stanoven z organizačních důvodu zřizovatele tábora. 
 

Co s sebou: viz samostatná příloha „Doporučený seznam věcí na LST“ 
 

Platba:  1950 Kč (dva sourozenci 1850 Kč/os, tři a více 1750 Kč/os) 

  - možno zaplatit zálohu 1000 Kč na dítě 
 

 

  Číslo účtu 2100209708 / 2010, variabilní symbol 840. 

  Tábor je možno platit převodem na bankovní účet i z fondu FKSP - převod nutno  

  uskutečnit do 30. 6. 2018. 

  Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte/dětí, za které je platba. 
 

 

  Kapacita je pro 30 dětí. Přihlášením dítěte se rozumí zaplacení celé nebo záložní  

  platby na účet BJB Vysoké Mýto. 
 

 

  Vyplněnou přihlášku spolu s ofoceným zdravotním průkazem odevzdejte 

  do 30. 6. 2018. 
 

 

  Na požádání vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele rodičů o přijetí vaši platby 

  nebo o účastí vašeho dítěte na táboře. 

  Rodiče, pobírající sociální příspěvky mohou zažádat o finanční podporu MÚ, soc.odbor. 
 

 

Hlavní vedoucí a informace: Pavel Gwoždz (gvužď), 777 151 161, pag@centrum.cz  

 

   

https://mapy.cz/s/2w4X7

