
5. křesťanský tábor  

na faře ve Velkých Losinách 

22. 7. 2018 – 28. 7. 2018 

Milí rodiče,  

obracíme se na Vás ohledně pobytu Vašeho dítěte na faře ve Velkých Losinách 

o letošních letních prázdninách.  
 

     Usilujeme o to, aby to byl krásný týden prožitý s Bohem i druhými, plný přátelství, 

dobrodružství, odvahy, srandy, zpěvu, her i radosti. Na táboře se vypravíme do země 

zvané Středozemě obývané hobity, trpaslíky, elfy, ale i skřety, tupými zlobry nebo hrůzu 

nahánějícími draky. Sami jsme zvědaví, co všechno na této dobrodružné cestě, jejímž 

cílem je Osamělá hora, potkáme a zažijeme! Už sama hora skýtá ohromné poklady, 

tajemství, ale i strašlivého draka Šmaka, se kterým se budeme muset vypořádat.  
 

     Tento tábor je určený pro děti ve věku od 6 do 13 let, pokud Vaše dítě tento věkový 

limit nesplňuje, je potřeba se individuálně domluvit. 
    
Termín: nástup - 22. 7. 2018 (neděle) – od 14.00 – 15.00 hod na faře ve Velkých Losinách 

              zakončení – 28 7. 2017 (sobota) - od 14.00 – 15.30 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, řádně 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.  

 

Budeme rádi, když s dětmi budete moci přivézt i nějaký drobný příspěvek do kuchyně, např. 

vajíčka, zeleninu, buchtu, atd. 

 

Poplatek za 1 dítě: 1 000,– Kč. V této částce je zahrnuta platba za ubytování, příspěvek na 

stravu, energie a na materiál na rukodělné aktivity, příp. 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.   


