Přihláška na letní tábor
Želetavka 2018(24. ročník)
aneb prázdninový týden pod stanem
Tábor Želetavka se nachází v blízkosti Vranovské přehrady
v malebném okolí říčky Želetavky. Využíváme služeb majitele
tohoto tábora SŠ IPF Čichnova, Brno.
Náplní tábora je sportovně – rekreační vyžití v překrásném prostředí říčky, která se vlévá do
Dyje v horní části zmíněné nádrže. Pro děti je připravena celá řada sportovního a turistického
programu v okolí Vranovské přehrady spojená např. s návštěvou státního zámku Bítov nebo
zříceniny hradu Cornštejn, vodní turistikou na pramičkách (dle stavu vody), koupáním, atd.
Mezi další činnosti patří sportovní soutěže družstev i jednotlivců, denní i noční orientační
závody či výtvarné tvoření. Spíme ve stanech s podsadou (vlastní spacák podmínkou).
S dobrodružstvím jsou spojeny i tradiční noční hlídky.
Termín: 28. července – 4. srpna 2018 (sobota – sobota)
Odjezd: 28. 7. 2018 v 9:30 h z Bystrce, ul. Černého (pod bývalým obch. střediskem Letná)
Příjezd: 4. 8. 2018 ve 12:30 h tamtéž
Cena: 2900 Kč (ubytování, až 6x denně strava, pitný režim po celý den, táborové tvoření,
doprava autobusem)
Pokud budete mít zájem o náš tábor, vyplňte prosím přihlášku, odstřihněte ji a pošlete co
možná nejdříve (tábor se vždy velmi rychle plní), nejpozději však do 30. 4. 2018 na adresu
uvedenou níže. Můžete ji též odevzdat osobně (ZŠ Laštůvkova) nebo se přihlaste e-mailem.
Řiďte se prosím Pokyny k táboru, které jsou také k dispozici na webových stránkách
ZŠ Laštůvkova v sekci Nabídky na adrese http://www.zslastuvkova.cz/taborzeletavka.
Kapacita tábora je omezena!!!
Těšíme se na vás

Miroslav a Lenka Dlapovi
MD TENNIS BRNO
Černého 11, Brno
MD_tennis@seznam.cz
tel.: 777 856 956
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Závazná přihláška na stanový tábor Želetavka 2018 (28. 7. – 4. 8. 2018)
Jméno účastníka:…………………………………………………………..,
datum naroz. ......................, bydliště ………………………………………
telef. kontakt ………………,
e-mailová adresa (čitelně) ……………………………………………………..
podpis zákonného zástupce účastníka ________________________________
Podpisem souhlasíte s platebními podmínkami a se stornopodmínkami uvedenými v Pokynech k táboru
a potvrzujete seznámení se s těmito Pokyny.

