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srdečně vás zveme na náš již tradiční letní tábor, který pořádáme v Malejovicích 
u Uhlířských Janovic (cca 12 km od známého hradu český šternberk), letos v termínu 
od 13. do 27. července. tábory pořádáme pro děti, které kvůli nějaké (většinou zdravotní) 
těžkosti na běžný tábor jet nemohou nebo nechtějí. 
Na táboře si děti mohou vyzkoušet a zažít mnoho nového: podnikáme výlety nejen do 
nedalekého lesa (na delší cesty máme k dispozici dokonce vlastní historický autobus), 
natáčíme filmy a fotografujeme, hrajeme na různé nástroje a zpíváme, tvoříme 
z nejrůznějších materiálů... během tábora nám kromě stanů na louce poskytuje zázemí
krásná zrekonstruovaná budova bývalé školy a nově opravený dům na návsi – tady nocují děti,
které nemohou spát ve stanu (a při velké nepřízni počasí i všichni ostatní). 
U domu je velká trampolína, je možné využívat ping-pongový stůl, šlapací káry, jízdní kola
různých velikostí, zahradní bazén. Na tábor si děti mohou vzít někoho ze svých blízkých: 
sourozence, rodiče, kamaráda nebo kamarádku.
dětem se věnují zkušení herní specialisté. Naše vyhlášená kuchyně táborníkům chystá velmi
chutnou domácí stravu z kvalitních surovin. Minimální příspěvek na tábor (skutečné náklady
jsou bezmála dvojnásobné)  činí za dítě 3.000,- Kč a za dospělého 3.500,- Kč; po domluvě je
možné platit i po částech.

PřihlášKa Na tábor
NadačNího foNdU KlíčeK, 13. – 27. 7. 2013

JMéNo a PříJMeNí: .................................................................................................................... 
datUM NarozeNí: ...........................................................................................................................
bydliště: ..................................................................................................................................
Na tábor se MNoU PoJede: ......................................................................................................
KoNtaKtNí telefoN: ..................................................
e-Mail: ............................................................
PodPis záKoNNého zástUPce: datUM:

PřihlášKU ProsíM Pošlete Na adresU UvedeNoU Na drUhé straNě
tohoto lístKU. Po JeJíM obdržeNí váM zašleMe PodrobNěJší iNforMace.
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