PRÁZDNINY S JEZUITY 2013
Středověký tábor
Budkovice u Ivančic
Pro letošek očekáváme od účastníků platbu 1.900,- Kč (za víkendovou akci 400,- Kč),
v případě potřeby je možné poskytnout slevu. V některých případech přispívají na letní tábory
dětí svých zaměstnanců zaměstnavatelé nebo odbory. Na vyžádání vystavíme fakturu nebo
žádost o podporu z FKSP.
Úhradu lze provést jak v hotovosti až na samém táboře, tak bezhotovostně převodem na účet
507 68 117 26/4000, VS = datum narození dítěte.

Doporučený seznam věcí, které si účastníci berou s sebou:
- malý batůžek
- karimatka
- spacák
- pevné kotníkové boty
- tenisky
- větrovka
- svetr
- košile
- trička
- ponožky
- gumáky
- opasek
- tepláky
Tábor se bude konat

- spodní prádlo
- plavky
- ručník
- hygienické potřeby
- pláštěnka
- baterka
- nožík
- zápisník, tužka
- staré tenisky do vody
- hudební nástroje....
- ešus, lžíce, hrneček
- buchty na první snídani jsou vítány
od 29.06. do 09.07. – pro nováčky
od 09.07. do 19.07. – pro veterány
od 19.07. do 21.07. – pro všechny
od 21.07. do 31.07. – pro veterány
od 31.07. do 10.08. – pro veterány
od 10.08. do 20.08. – pro nováčky

Tiskopisy prohlášení o zdravotním stavu chlapce vyplněné nejdéle tři dny před odjezdem
odevzdají děti při nástupu na tábor.
Hoši si s sebou berou fotokopii průkazu pojištěnce.
Účastníci tábora by se měli dostavit do tábora první den nejpozději do 18 hod. V poslední den
zajišťujeme snídani, příp. svačinu na cestu, hoši by měli odcestovat dopoledne. Výjimky
v době příjezdu a odjezdu je třeba dohodnout s vedoucím tábora. Dopravu na tábor a z tábora
nezajišťujeme, v případě větších skupin z jednoho místa lze dohodnout přepravu pod
dohledem někoho z táborových vedoucích.
Adresa tábora:
Středověký tábor II
Potraviny Budkovice
pošta Ivančice 664 91
Další informace u Josefa Hrdličky, Ječná 2, 120 00 Praha 2, tel: 221 990 200,731 587 840,
603 193 373
email: taborjesuit@volny.cz

