
 
Přihlášku odstřihnout a odevzdat 

 

Přihláška na letní tábor Větřkovice Husí potok       2022 
 
 
 
Jméno a příjmení        ..……………………………………………………………………… 
 
  
Narozen/á     …… ……………………….               RČ:  ......……………………………. 
 
 
Adresa bydliště          …………………………………………………………………………  
 
.........……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kontaktní telefon na rodiče 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
email                  ……………………………………………………………………………….. 
  
 

Přihláška na letní tábor, který pořádá farnost Kravaře, od soboty 
30. července do soboty 6. srpna 2022. Odjezd v sobotu 30.7.2022 
v 10.00 hodin od fary v Kravařích. Tábor je pro kluky a holky od 8 let.  

 

 Cena tábora je 1.200 Kč za dítě. Poplatek a závaznou přihlášku lze odevzdat 
nejpozději do 31. května 2022, nebo do naplnění kapacity tábora, Petru Jochimovi. 
Cena zahrnuje ubytování, stravu a provozní náklady na vedení tábora. 
  
 
 

V den odjezdu prosím doneste potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti 
dítěte pro účast na táboře. 
 
 
 
V ……………………       dne ……………………….                Podpisy rodičů 

 

 

Informace k průběhu tábora 
 
  
Místo tábora            Údolí Husího potoka, nedaleko Větřkovic u Hradce nad Moravicí. 

Stanový tábor ve volné přírodě s plným vybavením včetně klubového stanu, jídelny, 
kuchyně, umývárny, sprchy a WC. Ubytování převážně v podsadových stanech. 

 

Termín a odjezd          30. července – 6. srpna 2022 
      Odjezd     sobota 30. července v 10.00 hodin od fary v Kravařích.  
      Návrat      sobota 6. srpna v 9.30 hodiny z Větřkovic (viz mapka) 

 
Doprava na tábor        Osobními automobily rodičů, dle možností rodičů v den odjezdu. Návrat domů opět                  
         osobními automobily rodičů, kteří dovezli děti na tábor. Odjezd je stanoven na 
         9.30 hodin z Větřkovic. Mapu s cílovým místem dostanete při odjezdu. 
 
Kontakt na tábořiště  

V případě nutnosti kontaktu s dítětem, použijte telefonní spojení uvedené v dolní 
části stránky. Uvedené spojení je k dispozici 24 hodin denně. 

 

V den odjezdu odevzdejte potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte pro 
účast na táboře. 

 

Prosím rodiče, aby nedávali dětem na tábor mobily, a další elektronická 
zařízení. Táboření je především o prožití jednoho týdne prázdnin s kamarády 
v přírodě (a na tábořišti není elektrický proud). 
 
Co s sebou  

- spacák (kvalitní)  -   plavky         -   šátek    
-        karimatku               -   věci osobní hygieny -   papír a tužku  

   -        gumáky   -   ponožky  -   repelent  
                       -        kvalitní pevnou obuv  -   trička        -   kapesné 
   -        tenisky   -   spodní prádlo  -   obuv do vody 
     -        prostěradlo na postel  -   kraťasy       -   kartu pojištěnce 
   -        svetr   -   dlouhé kalhoty do lesa -   láhev na pití 
   -        pyžamo   -   malý batoh na výlety -   čepice s kšiltem 

-  kapesní nožík   -   bunda (větrovka)  
-  pláštěnku   -   baterka (a náhradní baterie)   

   

Jedná se o stanový tábor, prosím dodržet uvedený seznam a raději přidat více teplého oblečení!! 
 

Jídlo do společné kuchyně  
- buchtu, bábovku, koláč …. (postačí jedno z uvedeného ☺ )  - čaj (1 balení) 
- zelenina a ovoce ze zahrádky, dle možností    - cukr (1kg) 
- paštiky (2x)                      - citrón (2ks) 

   - polévka v sáčku (2x)                            - cibule 3ks                                                             
 
  

 
Kontaktní osoba:  
 

          Petr Jochim,  Hlučínská 90,   Kravaře      +420 777 669 143                petr.jochim@seznam.cz                     

mailto:petr.jochim@seznam.cz

