JUMANJI
Opět vás zveme k letnímu dobrodružství. Jednoho dne se objeví krabice s hrou,
kde je napsáno: Dobrodruzi pozor! Nezačínejte hrát tuto hru, pokud ji nemáte v úmyslu dokončit!
A pro nás tam je speciální vzkaz: Chceš-li poznat nový svět, pojeď s námi na Verdek!
Nový svět to pro nás určitě bude. Užít si přírody po roce, kdy jsme byli doma. Společné hry,
sport, tábornictví. Na břehu horského Labe (bez záplav, jsme pod přehradou). Cílem a
dokončením hry je najít poklad a zachránit zemi Jumanji. Budeme k tomu potřebovat najít
jeden druhého, pomoci si v džungli, na poušti, v horách, …
Pokud letos ukončíš 5. – 9. třídu ZŠ, je tady pro tebe připraven křesťanský dobrodružný tábor.
Kdy: 25. 7. – 7.8. Verdek (Dvůr Králové)
Tábořiště je pro nás luxusně vybaveno, ubytování zajištěno v podsadových stanech.
Cena: 3400,- Kč při přihlášení do 30.4.2021 (Po termínu cena 3.600.- Kč)
Sourozenecká sleva 200,- Kč
V ceně je plný servis (strava 5x denně, ubytování, materiál na hry…) V rámci Dorostové unie
jsou všichni účastníci tábora úrazově pojištěni.
Pořádá: Dorostová unie, Dorostová skupina 015 Pardubice (klub Bílé vrány) a Sbor církve
bratrské v Pardubicích. https://pardubice015.wixsite.com/dorost-cb-pardubice Za přispění Magistrátu
města Pardubic.
Hlavní vedoucí: Ing. Alois Blažek (tel.: 775 770 680, blazekalois@gmail.com)
Platba na nové číslo účtu: 2401 901 394/2010, ks: 0558, vs: datum narození dítěte (nebo nejstaršího
ze sourozenců v případě vícenásobné platby)
Vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo zašlete hlavnímu vedoucímu tábora. Po přihlášení, do konce šk.
roku obdržíte propozice s detaily

Přihláška na letní tábor Dorostové skupiny 015 Pardubice v termínu 25.7. – 7.8.2021
Jméno a příjmení (+ další sourozenci se stejnou adresou)

Adresa trvalého bydliště dítěte/dětí vč. PSČ

Datum narození

Ukončená třída ZŠ

Kontakt na rodiče
Otec

Matka

tel., email:

tel., email:

Přihlašuji své dítě/děti na letní tábor, který se koná 25.7 - 7. 8. 2021.
Zaplatil(a) jsem cenu pobytu a souhlasím se stornovacím poplatkem až 1000,- Kč v případě neúčasti.
V případě zrušení tábora před jeho zahájením kvůli pandemii Covidu bude celá částka vrácena.
Souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní potřebu DU. Souhlasím, aby fotografie dětí z tábora
byly použity na stránkách a materiálech DU.
...................................................

.....................................................

datum

podpis zákonného zástupce

