KLUBOUŠKO o.s. zve všechny malé i velké kamarády na letní sedmidenní tábor pro rodiče s dětmi s názvem:

Chcete poznat své dítě i z jiné stránky? Bavíte se rádi s ním, ale i bez něj? Rádi sportujete?
A co malování, trocha zpěvu a nedej bože také divadlo? Setkání s novými lidmi Vás potěší?
Setkání se starými přáteli Vás nevyděsí? V dobré náladě si umíte představit opravdu
pohodový týden? Nezbývá než se k nám přidat a jet s námi!
Kam: Táborová základna DÁLAVA, Horní Žleb u Šternberka (ze Šternberka směr Dalov)
Kdy:

12.8. –19.8. 2016

...

příjezd mezi 18:18 a 20:20 SEČ,
tedy poprvé startujeme v pátek navečer

Pro koho: rodiče (prarodiče, tety, strýcové) + děti 3 –12 let (změny věku možné po domluvě)
Co Vás čeká?
Strava 6x denně – snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře, 2.večeře. Dopolední program pro děti
bez rodičů a pro rodiče bez dětí. Odpolední společný program. Večerní smíšený program. Táborák,
stezka odvahy, diskotéka, zumba, anaerobic, fotbal, florbal, badminton, zábavné soutěže, rozcvička,
večerníček. Ubytování v chatkách. Společné sociálky s pitnou vodou, teplou i studenou, funkční WC.
Cena:

- za malého účastníka
- za velkého účastníka

… 2.590,- Kč
… 2.990,- Kč

Kam platit? na účet 2600668601/ 2010 + „vzkaz pro příjemce=Vaše příjmení“
Do kdy se přihlásit?
Přihlášku a PLATBU prosím zašlete nejpozději do 19. května 2016, ale kdo dřív přijde ten dříve
místo obsadí. Přihlášku najdete na našich stránkách
www.klubousko.cz.
Předběžnou informaci, zda se chcete zúčastnit, či ne bych prosím také uvítal.
Info, že pojedete a kolik Vás bude prosím pošlete mailem na robert.kapral@seznam.cz.
UŽ SE NA VÁS MILÍ VETERÁNI, BÝVALÍ VOJÁCI, BUDOUCÍ FLAŠINETÁŘI, PRINCEZNY S
NOSEM I BEZ A MUDRCI S JABLKY I S HRUŠTIČKAMI, GERONTOLOGOVÉ, STARO
AUTOMOBILOVÍ PŘÍZNIVCI

☺ MÓC TĚŠÍME ☺
KLUBOUŠKOVÝ veteránský KOLEKTIV
Bob Veterán Ouško
Robert Kaprál
robert.kapral@seznam.cz
tel: 606 616 224
www.klubousko.cz

