4. letní tábor
na faře ve Velkých Losinách
16. 7. 2017 – 22. 7. 2017
Milí rodiče,
obracíme se na Vás ohledně pobytu Vašeho dítěte na faře ve Velkých Losinách o
letošních letních prázdninách.
Pro děti jsme připravili program tábora inspirovaný knižní sérií Letopisy Narnie
známého křesťanského spisovatele C. S. Lewise. Program je plný dobrodružství, her,
ale i zábavy, vyrábění a zpívání. Dětem nabízíme možnost zakusit společenství a
poznat nové kamarády.

Termín: nástup - 16. 7. 2017 (neděle) – od 17.00 – 19.00 h. na faře ve Velkých Losinách
zakončení – 22. 7. 2017 (sobota) - od 17.00 hod. na faře ve Velkých Losinách

Dětem s sebou: spacák; prostěradlo; karimatku - kdo může; označenou láhev na pití
alespoň 0,5 l; malý batůžek na výlety; kšiltovku; šátek; oblečení do lesa (pokud možno
oblečení, kterého Vám nebude líto, když ho dítě zničí) i do kostela; pevné boty do lesa
(vhodné je dát dětem náhradní obuv); papuče; pláštěnku; plavky; ručník + hygienické
potřeby; opalovací krém; Repelent; svítící baterku; igelitovou tašku na špinavé prádlo.
Dále tričko bílé barvy, které si Vaše dítě může použít k potisku či kresbě. Věci, které
budete dávat dítěti s sebou, prosím, označte.
Dále kartičku pojištěnce a potvrzení o bezinfekčnosti. Cenné věci dítěti s sebou
nedávejte, neručíme za ztrátu nebo poničení. Mobil budou moci děti používat v době
odpolední siesty, přibližně od 13,00 – 14,30 hod.
S dětmi můžete přivézt i nějaké potraviny, např. vajíčka, zeleninu, buchtu, atd.
Poplatek za 1 dítě: 900,– Kč jde o zaplacení ubytování, příspěvek na stravu, energie a
na materiálu na rukodělné aktivity, vstupné a jízdné. Každé další dítě z rodiny má
slevu 100,- Kč.
Pokud dítě užívá jakékoliv léky, žádáme Vás o podrobné informace a rozpis,
dávkování atd. při předání dítěte paní Hájkové. Pokud má dítě jakékoliv těžkosti,
stavy atd., žádáme Vás o jejich diskrétní sdělení při předání dítěte paní Hájkové,
která zaručí diskrétní naložení s Vaším sdělením.
Těšíme se na vaše děti.

