
Tajemství  ztracené  truhly

Léto je sice ještě daleko, ale pro 

všechny, kteří mají rádi záhady,

legraci a nebojí

se zkoušet nové 

věci tu máme jeden tip!

Víme totiž  o jedné opravdu staré truhle, upředené velkým 

tajemstvím rodu Rinnassů, ale chybí nám k ní klíč. Pomůžete nám 

jej získat, abychom ji pak mohli společně otevřít a ….. ????

Velká pátrací výprava začíná

v neděli 4.8. 2013 v Sadě pod lípou 

v 17:00 hodin, 

ukončena bude 

v pátek 9.8. 2013.

Stejně jako loni bude v sobotu 10.8. připraven 

bonusový program pro všechny nadšence!



Milí rodiče,
rádi bychom Vaše děti pozvali na další rudický přívesnický tábor, který pořádá obec Rudice ve spolupráci 
s o.s. Klub Pathfinder. 

Co je to přívesnický tábor? 
– Tábor, který zajišťuje program pro děti z vesnice od rána do večera
– Denní program je velice podobný klasickému dětskému táboru. Děti ale přicházejí nasnídané, večeří 

a spí doma. V průběhu dne je zajištěn oběd, dopolední a odpolední svačina.
– Vychází tak vstříc v první řadě zaměstnaným rodičům, ale nejen jim.

Termín konání: 4.8. - 10.8. 2013
Cena tábora: 900 -1000 Kč (dosud se nám nepodařilo dohodnout konečnou cenu stravování)
Platba: -  do 30.6. zaplatit zálohu 400 Kč, doplatek do zahájení tábora 
             - Zjistěte si možnost příspěvku u Vaší zdravotní pojišťovny, případně zaměstnavatele.
             - POZOR – budete-li využívat příspěvek od zaměstnavatele, kontaktujte nás pro bližší informace.
Další podrobnosti budou sděleny zájemcům nebo přihlášeným. 

Za organizační tým se těší
Pavel a Hana Tatarovi

mobil: 734350057 a 734350056
e-mail: masa.paja@tiscali.cz 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

     Prohlašuji, že moje dítě …………………………, narozeno ……………………………,
bytem (včetně PSČ) …………………………………………………………………………,
je zdravé a při nástupu na tábor se nesetkalo s infekční chorobou, není v karanténě a nejeví žádné známky
akutního onemocnění.
     Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

Dne ……………………………     Podpis rodičů ………………………………………….

Vybírá se při zahájení  tábora

-------------------------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE-----------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA EXPEDICI

Jméno, příjmení:……………………………………..     Telefon rodičů:…………………..
Adresa:……………................................................... Věk:……………………………
Rodné číslo:……………………….......................... Zdrav. pojišťovna:………………

Hladina adrenalinu v krvi:………………………  Mám rád vodu:   ANO     NE     
Užívám léky/jaké:…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Alergie: ….............................................................................................................................
Vyhovuje mi předání dětí ráno v …………hod…………………………………………....
Podpis účastníka:…………………………… Podpis rodiče:………………………

Dodat nejpozději do 30. dubna na adresu: Tatarovi, Rudice 106, 67906 Jedovnice 
nebo elektronicky na  masa.paja@tiscali.cz

Bližší informace o o.s. Klub Pathfinder na www.pathfinder.cz 
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