
Tábor starších dětí 2018 Hadovka ve spolupráci s 
Klubem Pathfinder vás zve na prožití známého příběhu:


Promítáno revoluční 5D technologií!!! 

K vidění: od 8. do 22. července 2018


Kde: na tábořišti Hadovka u Okrouhlého Hradiště (cca 3 km od Konstantinových Lázní)


Přístupnost: všem od 12 do 16 let!


Vstupné: 2950 kč, sleva 200,-Kč na sourozence


Záloha: 750 kč plaťte na č.ú.: 2400101213/2010, VS: 181 013 DDMM (datum a 

měsíc narození dítěte) Poznámka: Jméno dítěte 

Přihlášky posílejte na adresu: mracek.jan@email.cz


Poslední termín k zaslání přihlášky a zaplacení zálohy (750 Kč) 20. května 2018!!!! 
Bližší informace o táboře přijdou přihlášeným na uvedený email v přihlášce v průběhu 
června.


Případné dotazy a informace ohledně tábora: 

Režie	 	 	 Peťa Jonášová	 728 902 537,	 kurucova.petra@gmail.com

Scénář		 	 Barča Libotovská	 734 724 690,	 libotovskabara@seznam.cz

Produkce	 	 Jan Mráček	 	 728 730 710 (tech. dotazy, přihlášky a finance)


Těšíme se na vás!  
Váš přípravný tým!


Peťa, Barča a Honza
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Přihláška

na letní tábor Klubu Pathfinder Hadovka (starší) v termínu 8.-22.července 2018

Jméno ……………….	Příjmení ……………………	 Dat. narození ………………………

Adresa ……………………..……………………………………………………………………	
PSČ…………..………….

Beru na vědomí, že se podřídím pravidlům táborového života.


Podpis účastníka …………….….. Zdravotní pojišťovna …………………


°Registrovaný v Klubu Pathfinder - ano / ne 

°Stravu preferuji - bez masa / může být i maso 

Souhlasím s fotografováním a případným uveřejněním fotografií (např. na CD ROM, do 
kroniky, či na stránkách Pathfinder.cz)

mého dítěte (zákon 101/2000Sb)

Souhlas rodičů (podpis) ………………………………………..…..…….................


Adresa, telefon, IČO podniku, bude-li tábor hradit zaměstnavatel ( pro zaslání faktury)


Název podniku: …………………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………………………

IČO: …………………………..

Výše dotace: ………………..

Rodné číslo dítěte: ……………………………

Jméno rodiče: …………………………………


Kontakt osoby kterou bude možné v průběhu tábora kontaktovat.

Telefon: ……………………………..

Email: ………………………………..

Přihlášku pošlete e-mailem na mracek.jan@email.cz nebo osobně do 20.května 2018!!!  
Po obdržení přihlášky pošlu potvrzení o přihlášení.

Poznámka: (zvláštní sdělení, přání, dotazy... zde také můžeš napsat několik jmen, s kým 
chceš být ve stanu, pokusíme se vyhovět.): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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