
                           
           Podrobné informace k letnímu táboru INDIÁNSKÉ LÉTO 21. - 30. 7. 2017  

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

Cena: do 30. 6. 2017 3190 Kč; po tomto termínu 3 400 Kč  

Kde:    Košařiska, Kyčera (poblíž Jablunkova)     

Cesta autobusem:  sraz pátek 21. 7. Bořivojova 620/29, Ostrava - Kunčičky  11:00  
Budova (žlutobílá) je hned naproti zastávky Kunčičky kostel (30 metrů) a tramvaj 
zde přijíždí v pátek ze směru Náměstí Republiky v 10:46.  

Cesta autem (soukromě): sraz na parkovišti Košařiska  Milíř pátek 21. 7. 12:45   

GPS 49°35'5.779"N, 18°40'23.370"E  

  

Návrat autobusem:   neděle 30. 7. Bořivojova 620/29, Ostrava - Kunčičky 13:30 – 13:45   

  

Návrat autem (soukromě): předání dětí na parkovišti Košařiska Milíř neděle 30. 7. 12:30  

    

Co s sebou: Teplé a sportovní oblečení, kvalitní spacák, přezůvky, dvoje pevné boty, pláštěnku, gumáky, 

plavky, spolehlivou baterku (nejlépe čelovku), batůžek pro výlety, láhev min 1litr na výlety, hygienické 

potřeby, podepsaný plastový hrníček, plastová miska průměru 15 -20 cm, psací potřeby, bílé tričko bez popisu 

– velká velikost (po kolena), Repelent – proti komárům a klíšťatům a taktéž opalovací krém (podepsané fixem 

a přelepené lepicí páskou, ať se to nesmaže), dále sáček – igelitovou tašku na špinavé prádlo a ostatní věci 

dle vlastního uvážení. Prosíme rodiče, aby děti měly spodní prádlo s ponožkami v jednom sáčku.  

Pro cestu tam, nabalte dětem malý batoh s větší svačinou a dostatečně velkou láhví s pitím a pláštěnkou. 

Nezačínáme obědem, ale odpolední svačinou!!! 

 

 

Další info:  

V oblasti, kde se odehrává tábor, není moc dobrý signál mobilního operátora. V případě, že byste potřebovali 

během tábora něco řešit, volejte na mé číslo 774 623 316 (Ivo Neuvirt) – bude stále dostupné. Buďte trpěliví, 

v případě, že by po přijetí hovoru se signál na chvíli ztratil. Byť to může vyznít trochu komicky, musím vždy 

doběhnout pár metrů do určitého místa, kde je signál silnější. 

 

 

 Přihlášení: Tábor je možno platit převodem na bankovní účet i z fondu FKSP. Číslo účtu 2100489340/2010, 

(ze Slovenska 2100489340/8330) variabilní symbol uveďte 43 + prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. 

Vyplněnou přihlášku, včetně zdravotního potvrzení* a celý finanční obnos k zaplacení tábora doručte 

nejpozději do 30. 6. 2017. V případě bezhotovostní platby, musí být částka připsána na účet sdružení 

nejpozději 30. 6. 2017. Na požádání vystavíme potvrzení pro zaměstnavatele rodičů. Rodiče pobírající sociální 

dávky mohou zažádat o finanční podporu na letní tábor příslušný úřad práce. S vyřízením podpory Vám 

můžeme pomoci.  Nechceme, aby finance byly překážkou, proč vaše dítě nebude moci jet na tábor. Máte-li 

tedy v této oblasti významné omezení, které může znamenat výše uvedené, kontaktujte nás prosím co 

nejdříve a pokusíme se najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.  

  

Dary: Tržby od Vás a finance od partnerů nepokrývají všechny náklady na přípravu a realizaci tábora, protože 

chceme zajistit přijatelnou cenu tábora. Chcete-li nám pomoci s financováním tábora, můžete zaslat dar na 



účet 88888007/2010, variabilní symbol 4300, specifický symbol telefonní číslo, na které se Vám ozveme a 

domluvíme zaslání potvrzení ke snížení daňového základu podle zákona  

č. 586/92 Sb. V případě přebytku darů na tábor Vás bude informovat a domluvíme se na jiném využití, 

případně vrácení daru.   

 

Principy práce: Tábor vedou křesťané a je založen na křesťanských principech a hodnotách, se kterými jsou 

děti seznamovány.    

  

Kontakt na vedoucí:    Ivo Neuvirt, tel. 774 623 316, email: ivo.neuvirt@pavucina.net   

 
*Děti, které byly na letošním jarním táboře Pavučiny ve Vsetíně a měly na přihlášce nové letošní lékařské potvrzení, jej nemusí znovu 
vystavovat, pokud se nezměnil jejich zdravotní stav.  
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