
                                               Ahoj táborníci!

                                               Když se řekne strom, nezní to moc               
dobrodružně, víme. Už malý žáček umí říct,
že strom patří do živé přírody, má kmen, 
větve, listy, kůru, kolem Rudice jich roste...  

Co když to ale není všechno? Co když takový Strom v sobě skrývá tajemství, 
napětí i dobrodružství? Co když je domovem malilinkatých lidiček, kde se 
tajemství a dobrodružství schovává skoro za každým kouskem kůry???

Zveme všechny hravé, zvídavé a odvážné na výpravu plnou dobrodružství, 
překvapení i napětí. Společně objevíme 
příběh Tobiáše Lolnesse, kluka, který 
sice měří pouze milimetr a půl, ale 
odhodlání a odvahy má možná víc než obr. 
Příběh plný přátelství, ale i zrady, pomoci, 
ale i sobectví a hlavně odvahy a naděje.

Vyrážíme: 
6.8.2023 v 17 hod v Sadě pod Lipou 
Předpokláný návrat: 
11.8.2023 tamtéž 
bonusový program pro nadšence: 
12.8.2023 

Počet míst výpravy je omezen, proto neváhejte a hlaste se:-) 
O účasti rozhoduje pořadí podaných přihlášek.



Milí rodiče, 
rádi bychom Vaše děti pozvali na další přívesnický tábor, který pořádá z.s. Pathfinder ve spolupráci 
s obcí Rudice a místní ZŠ. 
Co je to přívesnický tábor? 

– tábor, který zajišťuje program pro děti z vesnice od rána do pozdějšího odpoledne
– denní program je podobný klasickému táboru, děti ale přicházejí po snídani a před večeří 

jsou již doma. V průběhu programu je zajištěn pitný režim, oběd a dopolední i odpolední 
svačina 

Termín konání: 6.8. - 11.8.2023 v Sadě pod Lipou 
Bonusový program: 12.8.2023 tamtéž 
Cena tábora: 1500,- Počet volnýchmíst: 24 

Další podrobnosti budou sděleny zájemcům nebo přihlášeným. Pro usnadnění vzájemné 
komunikace do příhlášky, prosím, uveďte i e-mailovou adresu Pokud budete chtít na tábor využít 
příspěvku od zaměstnavatele, konkaktuje prosím organizátory do 15.5.2021

Za organizační tým se těší Pavel a Hana Tatarovi 
tel: 734 350 057, 734 350 056 
e-mail: masa.paja@tiscali.cz 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Prohlašuji, že moje dítě …………………………, narozeno ……………………………, bytem 
( včetně PSČ) …………………………………………………………………………, 
je zdravé a při nástupu na tábor se nesetkalo s infekční chorobou, není v karanténě a nejeví žádné 
známky akutního onemocnění. 
Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z 
nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

Dne …………………………… Podpis rodičů …………………………………………. 

Vybírá se při zahájení tábora

 -------------------------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE----------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA EXPEDICI 
Jméno, příjmení:……………………………………...................................................................... 
Telefon rodičů:…………………................................                 e-mail ….................................... 
Adresa:……………...................................................                  Věk:…………………………… 
Rodné číslo:………………………..........................                   Zdrav. pojišťovna:……………… 
Hladina adrenalinu v krvi:………………………                       Mám rád vodu: ANO NE 
Užívám léky/jaké:………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
Alergie: …............................................................................................................................. 
Vyhovuje mi předání dětí ráno v …………hod………………………………………….... 
Podpis účastníka:…………………………… Podpis rodiče:……………………… 

Dodat nejpozději do 15.května na adresu: Tatarovi, Rudice 106, 67906 Jedovnice 
nebo elektronicky na masa.paja@tiscali.cz 

Bližší informace o z.s. Klub Pathfinder na www.pathfinder.cz


