
 
Příměstský 3D tábor ve Smilovicích 2019 

 
 

Informace pro rodiče/zákonné zástupce 
 

Kdy:  14. 8. - 16. 8. 2019 

 

Kde: Středisko Karmel ve Smilovicích 

 

Cena: 350Kč, sourozenci 300Kč 

 

Pro koho: děti od 7 do 12 let 

                  mladší sourozenec od 6 let 

Termín podání přihlášky a zaplacení tábora je do 31. 7. 2019. 
 

Třídenní příměstský letní tábor ve Smilovicích pořádá Křesťanské společenství z.s. za finanční podpory obce 

Smilovice. 

Začínáme vždy v 8.00 a končíme v 16.00 hodin. Začátek i konec každého dne bude v prostorách střediska 

KARMEL Smilovice (hřiště, budova). V těchto dnech budou probíhat zajímavé aktivity jako např. sportovní a 

deskové hry, kreativní činnosti, vyprávění z Bible, písničky, kvízy, soutěže apod. Děti v průběhu tábora mají na 

starosti zkušení instruktoři. 

V ceně tábora je zahrnuto: dopolední svačinka (nikoliv snídaně), oběd (podáván v jídelně střediska), 

odpolední svačinka, nápoje v průběhu celého dne/tábora. 

Na letní tábor vybavte děti batohem, který bude obsahovat přezůvky, náhradní obuv (tenisky, klapky), 

pláštěnku (deštník), náhradní triko a kraťasy nebo mikinu a tepláky dle počasí. Léky, pokud nějaké užívají. 

Prosíme o sportovní oblečení. 

 

Nedávejte, prosím, dětem s sebou mobil. telefon či jinou elektroniku. Děti nepřijdou na tábor telefonovat, 

posílat sms a hrát elektr. hry, ale zažít něco nového, navazovat nová přátelství atd., a to jim mobil překazí, ba 

znemožní.  My to pak budeme muset řešit, či hledat zatoulané telefony. Navíc se jim mohou při hrách a soutěžích 

telefony poškodit či zničit. 

V případě jakéhokoliv nebezpečí nebo úrazu vás budeme samozřejmě ihned informovat a i vy máte možnost 

kdykoliv zavolat a informovat se. 

Děkujeme za pochopení. 

              

Co nezapomenout  1. den: 

- vybavený batoh 

- vyplněné prohlášení zákonného zástupce s kopií průkazu zdravotní pojišťovny 

 

Tábor uhraďte bankovním převodem na č. účtu 260182314/0300,  

VS: 642, SS: datum narození dítěte (VZOR: 02062005). 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte (VZOR: Pavel Novák). 

V případě uhrazení za více dětí najednou uveďte všechna jména (VZOR: Pavel Novák, Lukáš Novák, 

Dora Nováková) a jako SS uveďte datum narození nejstaršího dítěte. 

 

V případě neúčasti dítěte na táboře pro nemoc vám bude poplatek vrácen. 

 


