
    JARNÍ  TÁBOR  10. 3 – 14. 3. 2017 – informace pro rodiče 

 

 

Čtyři dny plné her, soutěží, kreativity, legrace, příběhů co tě chytnou, písniček, a hlavně dobrodružství 

při získávání klíčů od pevnosti Boyard.  

  

Cesta vlakem:   

odjezd:  sobota   10. 3.  OSTRAVA - SVINOV  11:08  (sraz 10:45 v proskleném vestibulu naproti 

pokladnám)  

příjezd:  středa   14. 3.  OSTRAVA - SVINOV  16:14 

 

Co s sebou: Spacák, teplé a sportovní oblečení na venek i dovnitř chaty, přezůvky, dvoje boty, 

hygienické potřeby, něco pro jízdu na sněhu (pokud chceš), a ostatní věci dle vlastního uvážení. MP3 

přehrávače, mobilní telefony, tablety… jen na vlastní nebezpečí. 

Dopravu batožin na tábor a zpět, bychom rádi opět realizovali transportním autem z nádraží.  

 

Něco o chatě: Chata je plně vytápěna a je vybavena sociálním zařízením s teplou vodou (sprchy). Má 

oddělené pokoje (kluci - holky) a spí se na postelích a matracích. Kapacita 30 míst. 

 

Něco o vedoucích: Vedoucí mají dlouhodobé zkušenosti s prací mezi dětmi. Pobyt je založen na 

křesťanských principech a hodnotách. 

 

Ostatní: Tábor je možno platit převodem na bankovní účet i z fondu FKSP (převod nutno uskutečnit do 

1. 3. 2018). Číslo účtu 2100489340/2010, variabilní symbol uveďte 41 + prvních 6 čísel z rodného čísla 

dítěte. Uvítáme, pokud uvedete do zprávy pro příjemce jméno dítěte/dětí, za které je platba. 

Vyplněnou přihlášku spolu s celým finančním obnosem na zaplacení tábora (v případě, že nezaplatíte 

převodem na bankovní účet) a ofoceným zdravotním průkazem odevzdejte do 1. 3. 2018. Na požádání 

vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele rodičů. Rodiče, pobírající sociální dávky, můžou zažádat o 

finanční podporu na tento jarní tábor úřad práce. 

 Byť se to nezdá, náklady na realizace tábora jsou vyšší než částka, kterou vybereme za účast 

vašich dětí. Chcete-li pomoci rozvoj těchto aktivit, zvažte prosím příspěvek na úhradu nákladů tábora 

darem na účet 888888007/2010 VS 4100. Na začátku příštího roku nebo podle vašich požadavků Vám 

zašleme potvrzení o vašem daru pro možnost snížení daně z příjmu. 

 

Pořadatel: Pavučina o. p. s., Bořivojova 29, 718 00 Ostrava – Kunčičky 

Hlavní vedoucí: Ivo Neuvirt, tel.:774 623 316, ivo.neuvirt@pavucina.net 


