Informace o táboru
24. 7. – 6. 8. 2016
věk účastníků:
děti: 7 až 14 let
praktikanti: 15 až 17 let
Cena: 3.100 Kč.
V ceně (221 Kč na den) je zahrnuto: doprava,
ubytování (poplatek za užívání objektu a spotřeba
elektřiny a vody), stravování 5x denně (2x denně
teplé jídlo, každý den ovoce, zelenina, mléčné
výrobky), program, výlety, ceny do soutěží, cestovní
pojištění proti úrazu.
Doprava: vlakem z Prahy, děti půjdou turistickou
cestou z Trhového Štěpánova (v případě pěkného
počasí) asi 5 km pěšky, odvoz zavazadel autem
zajistíme. Přesné informace o odjezdu vám včas
sdělíme.
Ubytování: v zateplených místnostech, děti budou
potřebovat spacák a karimatku.
Zdravotní péče: všechny děti budou pojištěny proti
úrazu, v táboře bude zdravotník a v 3 km vzdálených
Čechticích je k dispozici dětský lékař.
Program: pro děti bude připravena celotáborová hra
s názvem „Evangelium – aneb život Ježíše Krista“.
Děti se přístupnou formou krátkých vyprávění a celé
řady her a soutěží seznámí s biblickými příběhy.
V bezprostředním okolí tábora jsou lesy, několik
možností koupání a sportovní hřiště, takže budeme
co nejvíc času trávit v přírodě. Připraveny jsou dva
celodenní výlety a řada dalších aktivit.
Návštěvy: Z důvodu ohledu na ostatní děti žádáme
rodiče, aby během tábora své děti nenavštěvovali.

Chcete-li poznat prostředí konání tábora, rádi se vám
budeme věnovat první či poslední den tábora.
Děkujeme za pochopení.
Nezapomeňte dětem zabalit: spacák, karimatku,
případně malý polštářek, oblečení a obutí na sport a
výlety, plavky, neplavci nafukovací kruh, vestu nebo
rukávky, kšiltovku, bavlněný šátek, pláštěnku a
holinky, oblečení do chladného počasí, oblečení na
spaní, dostatečné množství spodního prádla,
hygienické potřeby, repelent, opalovací krém,
batůžek na výlety, láhev na pití, baterku, případně
hudební nástroj, kapesné na výlety ve výši 200-300
Kč (víc peněz není třeba, děti mají vše hrazené),
dopisní papíry, obálky, známky, pero. Nedávejte
dětem více peněz ani žádné cenné předměty, abyste
je nevystavovali nebezpečí ztráty. Žádáme také, aby
si děti nevozily elektronické hry a MOBILNÍ
TELEFONY. Pokud je budou mít s sebou, na
začátku tábora je budou muset odevzdat
vedoucím. V případě nutnosti je možné se s nimi
spojit přes mobil vedoucích.
Při předání dítěte je třeba odevzdat: potvrzení
lékaře, že se dítě může účastnit letního tábora –
můžete mít i z jiné akce – potvrzení platí 1 rok;
prohlášení o bezinfekčnosti - nesmí být starší tří dnů!
(formuláře spolu s dalšími informacemi vám
zašleme); průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však
do 30. června 20 16 na adresu:
Daniel Mach
Bratří Dohalských 131/9
109 00 Praha 9 – Vysočany
Bližší informace na telefonu: 724 591 333
nebo e-mailu: ccshborovnice.tabor@seznam.cz
Zde můžete také požádat o přihlášky pro další
případné zájemce.

Závazná přihláška na letní
dětský tábor konaný CČSH
„Borovnice 2016“
jméno a příjmení dítěte:
…………………………………………………….
datum narození:…………………………………...
rodné číslo:……………………………………….
adresa a telefon na zák. zástupce:
……………………………………………………..
……………………………………………………...

zdravotní pojišťovna dítěte:………………………..
zvláštnosti dítěte (zdravotní, alergie, povahové atd.):
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu,
jehož hrubé nedodržení může mít za následek
vyloučení z tábora a vrácení dítěte na vlastní náklady
domů. Z finančních prostředků bude vráceno pouze
stravné za zbylé dny.
Rodiče souhlasí s tím, aby případný přebytek
finančních prostředků do 100 Kč byl věnován na
činnost duchovní péče o děti při CČSH.
Datum a podpis zákonného zástupce dítěte:
……………………………………………………

Zde můžete napsat své připomínky a cokoli, co se
nevešlo na předchozí stranu:

Církev československá husitská

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

vznikla v r. 1920 jako křesťanská národní
reformovaná církev, která zachovává svobodu
svědomí.
Více na: www.ccsh.cz
Motto: „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš
pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž
pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě
vysvobodí...“ "Husovo sedmero"
Tábor „Borovnice 2016“ v termínu 24.7. – 6. 8.
2016
pořádá
Náboženská
obec
Církve
československé husitské v Kouřimi.

Borovnice u Vlašimi
DĚTSKÝ TÁBOR
24. 7. – 6. 8. 2016
„Evangelium – aneb život Ježíše
Krista“

Borovnice je obec 15 km od Vlašimi, v okrese
Benešov (asi 75 km od Prahy). Leží v krásné krajině
Českomoravské vrchoviny s množstvím lesů a
několika možnostmi koupání. Diecézní rada CČSH
v Praze zde zakoupila v r. 1996 statek, který slouží
především potřebám dětí a mládeže.
Rybník Valcha, kam se chodíme koupat

