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76. oddíl JUNÁKA

76. oddíl JUNÁKA

KRHÚTI

KRHÚTI

Letní oddílový tábor

Letní oddílový tábor

Letní oddílový tábor se koná 29.6. – 24.7. 2019. Podmínky budou podobné jako

Letní oddílový tábor se koná 29.6. – 24.7. 2019. Podmínky budou podobné jako

v loňském roce. Tábor se bude konat v Bořicích (u Mirotic, okres Písek). Tábořiště se v loňském roce. Tábor se bude konat v Bořicích (u Mirotic, okres Písek). Tábořiště se
nachází v bezprostřední blízkosti lesa a rybníku. Ubytování bude v indiánských stanech nachází v bezprostřední blízkosti lesa a rybníku. Ubytování bude v indiánských stanech
tee-pee.

tee-pee.

Celoroční práce oddílu směřuje k táboru, kluci tady uplatní, co se celý rok učili. Oddílová

Celoroční práce oddílu směřuje k táboru, kluci tady uplatní, co se celý rok učili. Oddílová

činnost, hlavně celoroční hra, je koncipována tak, aby tábor byl jejím vyvrcholením. činnost, hlavně celoroční hra, je koncipována tak, aby tábor byl jejím vyvrcholením.
V případě, že by se Váš syn tábora nezúčastnil, jeho činnost v oddíle ztrácí smysl.
Na táboře se kluci podstatně podílejí na stavbě a provozu (stavby stanů, jídelny, tábora,
služby, vaření, nákupy, noční hlídky...).
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služby, vaření, nákupy, noční hlídky...).

Cena tábora je letos 4800,- Kč. Informace k placení Vám pošleme po obdržení vyplněné
závazné přihlášky.
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zde odstřihněte!

zde odstřihněte!

Závazná přihláška na tábor

Závazná přihláška na tábor

Souhlasím s účastí mého syna ________________________ na letním táboře
Souhlasím s účastí mého syna ________________________ na letním táboře
76. oddílu JUNÁKA v Praze Krhúti. Tábor se koná 29.6.-24.7.2019 v Bořicích u 76. oddílu JUNÁKA v Praze Krhúti. Tábor se koná 29.6.-24.7.2019 v Bořicích u
Mirotic. Cena tábora je 4800,- Kč.
Mirotic. Cena tábora je 4800,- Kč.
datum: __________________ podpis rodičů: _______________________
datum: __________________ podpis rodičů: _______________________

