
Informace pro účastníky 

Během jarních prázdnin se dá dělat spousta věcí, válet se doma, pařit na kompu, nudit se, …atd. Právě proto jsme se 

rozhodli uspořádat jarní English camp ve Vsetíně na Nivách. Zde bude možnost nejen být v nádherné přírodě, 

sportovat, zažít trochu adrenalinu, potkat se s partou mladých lidí, jezdit na čtyřkolce, ale hlavně zde bude možnost 

rozvinout svou konverzaci angličtiny s mladým manželským párem z Texasu a to stojí za to. Camp je vhodný pro 

studenty všech úrovní znalosti jazyka a  je určen pro žáky od 8. třídy ZŠ. 

 

Cesta vlakem:  

Odjezd -  Středa  14. 3. 2018 v 12:24 - OSTRAVA - SVINOV  (sraz v 12:00  proskleném vestibulu naproti pokladnám)      

Příjezd: Neděle  18. 13. 2018  v  15:38 - OSTRAVA – SVINOV 

 

S sebou: Spacák, teplé sportovní oblečení navenek  (něco, co se může i zašpinit), dobrou obuv, přezůvky a oblečení do 

chaty, hygienické potřeby a další věci dle vlastního uvážení. Doporučujeme si vzít své zimní dopravní prostředky pro 

jízdu na sněhu (lopaty, snowboard, pytle, lyže, atd.) 

 

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

(kluci - holky) a spí se ve spacáku na postelích a matracích. Kapacita 30 míst. Na přípravě stravy (snídaně a večeře) a 

chodu chaty (topení – úklid) se podílí účastníci campu. 

 

Vedení campu: Vedoucí campu i lektoři mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží. Pobyt je založen na křesťanských 

principech a hodnotách. Platí zde zákaz alkoholu a drog a pravidlo “no purple” – tzn. kluci se nesmějí vyskytovat na 

dívčím pokoji a naopak. Dále je vyžadována od studentů účast na akcích – a to nejen výuky angličtiny, ale i na 

konverzačních skupinkách, společných hrách – cílem je být neustále v prostředí, kde se konverzuje v anglickém jazyce. 

V případě opakovaném nerespektování pravidel může dojít k vyloučení z campu. 

 

Ostatní: Camp 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 42 + prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte (účastníka). Uvítáme, pokud 

uvedete do zprávy pro příjemce jméno dítěte/dětí, za které je platba. Vyplněnou přihlášku spolu s celým finančním 

obnosem na zaplacení campu (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 camp úřad práce.  

Byť se to nezdá, náklady na realizace campu jsou vyšší než částka, kterou vybereme za účast vašich dětí. Chcete-li 

pomoci rozvoj těchto aktivit, zvažte prosím příspěvek na úhradu nákladů campu 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 

Vedoucí kempu: Ivo Neuvirt, tel.: 774 623 316, ivo.neuvirt@pavucina.net  

Registrace: Ing. Dana Eliášová, tel.: 731 144 960, dana.eliasova@pavucina.net 

 

 


