
Ahoj plavčíci :-)

máte rádi dobrodružné výpravy, objevy, baví vás zkoušet nové věci, máte odvahu a 
chuť podívat se do světa, kde je možné skoro všechno? 
Jestli ano, vydejte se s námi na  

- výpravu na jeden ostrov v oceánu, který skrývá mnoho zajímavého. 

Třeba starobylá města, dovednosti jejich obyvatel, příběhy jejich hrdinů i nepřátel a 
taky.... ale to už je překvapení pro ty, kteří se k nám přidají :-)

Zahájení expedice: 3.8.2014 v 17 hod v Sadě pod Lípou
Předpokládaný návrat: 8.8.2014 tamtéž

Bonusový program pro nadšence: 9.8.2014

Ale pozor, nepojedeme na žádném zaoceánském parníku, ale na malé kocábce, proto je 

počet míst OMEZEN  na posádku lodi a 23 dalších pasažérů. 

Proto neváhejte a hlaste se!

 



 Milí rodiče, 
rádi bychom Vaše děti pozvali na další přívesnický tábor, který pořádá o.s. Pathfinder ve spolupráci s obcí Rudice a 
místní ZŠ.

Co je to přívesnický tábor?
– tábor, který zajišťuje program pro děti z vesnice od rána do pozdějšího odpoledne
– denní program je podobný klasickému táboru, děti ale přicházejí po snídani a před večeří jsou již 

doma. V průběhu programu je zajištěn oběd a dopolední a odpolední svačina

Termín konání: 3. - 8.8.2014 v Sadě pod Lipou
Cena tábora: 1000,-
Počet volných míst: 23

Další podrobnosti budou sděleny zájemcům nebo přihlášeným.
Pro usnadnění vzájemné komunikace do přihlášky, prosím, uveďte i e-mailovou adresu.
Pokud budete chtít na tábor využít příspěvku od zaměstnavatele, kontaktuje prosím organizátory do 
15.5.2014

Za organizační tým se těší Pavel a Hana Tatarovi
tel: 734 350 057, 734 350 056
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:…………………................................                 e-mail …....................................
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 15.května 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 

mailto:masa.paja@tiscali.cz
http://www.pathfinder.cz/

