
Milí rodiče, ahoj děcka! 

 Rok se sešel s rokem a prázdniny nám pomalu budou klepat na vrátka. Je spoustu možností jak prožít těchto 

úžasných 62 dnů. My za Vámi přicházíme s nabídkou prožití společných sedmi dnů na dětském letním táboře, 

pořádaném křesťanskou mládeží v Ostrožské Lhotě. 

 Tábor proběhne ve dnech od 1. srpna do 7. srpna 2022 na faře ve Velkém Újezdě. Cena činí 2300 Kč. V ní je 

zahrnuto ubytování, jízdné, elektřina, strava a další nezbytné věcí, které jsou potřebné k zajištění chodu tábora.  

Tábora se mohou zúčastnit jak děvčata, tak i kluci navštěvující ZŠ. Tam i zpět se budeme dopravovat všichni 

společně. Spát budeme na postelích nebo pohovkách a ve spacáku. Seznam věcí a některých domácích potravin, ale také 

tiskopisy, které bude potřeba vyplnit, Vám budou včas předány.   

Přihlášku i peníze (záloha je 1000Kč) odevzdejte u Tomáše Mazurka Chaloupky 321 nebo Václava Radocha 

Pastuška 311 oba z Ostrožské Lhoty. Přihlášky odevzdejte do 12. 6., budeme ale vděční za co nejbližší možné předání. 

Upozorňujeme rodiče, že na táboře je stravování společné a není možné z finančních a kapacitních důvodů 

vyhovět individuálním stravovacím návykům dítěte. Prosíme, seznamte své děti s touto skutečností. Děkujeme za 

pochopení. 

V případě dotazů, či nejasností se obraťte opět na Tomáše Mazurka email: tomasmazurek27@seznam.cz 

tel. 773 330 492 nebo Václava Radocha email: vaclavradoch@seznam.cz tel. 739 273 717. 

 

 

Závazná přihláška na tábor 

pořádaný křesťanskou mládeží v Ostrožské Lhotě 1. 8 - 7. 8. 2022 ve Velkém Újezdě 

Jméno a příjmení dítěte......................................................................................třída...................... 

Datum narození ............................................................................................................................. 

Adresa ............................................................................................................................................ 

Jméno a příjmení rodičů.................................................................................................................. 

Tel číslo rodiče ........................................................ E-mail ........................................................... 

Velikost trička ...........................  

Vyjádření rodičů k zájmům a zdravotnímu stavu dítěte: 

Zájmy dítěte: .................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

Umí plavat? ....................... Trpí alergií (na co) ............................................................................ 

Trpí bolestmi hlavy?......................................... Na slunci? ........................................................... 

Užívá léky (jaké a jak často)? ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………........ 

V Ostrožské Lhotě dne ...........................................     

Podpis rodičů .......................................................... 


