EUD CAMPOREE 2019
Boží zaslíbení – Nikdy tě neopustím
Milí pathfindeři, vedoucí oddílů, rodiče dětí
Letní camporee v Portugalsku se pomalu blíží a ty jsi projevil/a předběžný zájem
být u toho. Teď nastal ten pravý čas pro tvé závazné rozhodnutí. Rádi bychom ti pro něj
dodali důležité informace. Celkem se tam setkáme s asi 3 000 pathfindery z celého
světa. Camporee se uskuteční v Portugalsku, nedaleko Lisabonu v Sesimbra Natura Park.
Kromě samotného camporee nás čeká také výlet do Lisabonu, nebo koupání na krásné
pláži Atlantického oceánu. Jak pozvánka napovídá, nosným příběhem bude dobývání zaslíbené země pod vedením Jozua.
V rámci programu si budeš moci vyzkoušet řadu workshopů, zapojit se do her a soutěží, prožít Jozueho příběh v divadlech,
slovech i hrách. Řečník Stephan Sigg zprostředkuje poselství příběhu a Boží zaslíbení přímo nám. Můžeš zde také uzavřít
smlouvu s Bohem, tedy křest. (To však potřebujeme vědět dopředu, abychom nachystali a domluvili vše potřebné.)
Camporee bude pestré a zajímavé, přes všechny aktivity chce být však nejvíce prostorem k navázání nových přátelství a
k prohloubení vztahu s Bohem.
Věříme, že spolu budeme dobrou reprezentací našeho Česko-Slovenského pathfinderu.
Kde:

Portugalsko, Sesimbra Natura Park, – Park , Video , Mapa

Kdy:

24.7. – 4. 8. 2019 (odjezd a návrat – Praha)

Pro koho:

Pathfinder narozený v rozmezí - srpen 2002 – červenec 2008 (11 let – 16 let)

Ubytování:

Budeme bydlet ve stanech (kopulky zajistíme)

Strava:

Společná česko-slovenská kuchyně.

Cesta:

Letadlem (TAP a ČSA)

Jazyk:

Oficiální jazyky – portugalština a angličtina
máme překladatele z angličtiny (do sluchátek)

Co s sebou:

Spacák, karimatku, oblečení do přírody, ešus (misku) na jídlo, hrnek, příbor, láhev na pití, plavky, ručník,
hygienické potřeby, kroj KP, Bibli, pas nebo občanský průkaz

Co nedoporučujeme:
Kapesné:

elektroniku (na tábořišti není elektřina)

Doporučené kapesné do 50 Eur

Cena:

Díky dotaci ČSU, MSS a ČS a grantu MŠMT je cena 10 000 Kč.
Uhraďte:
zálohu 2 000 Kč nejpozději do 28. 2. 2019
doplatek 8 000 Kč nejpozději do 31. 5. 2019
Číslo účtu:
2400101213 / 2010
Variabilní symbol:
193004
Specifický symbol:
datum narození (rrmmdd)

Závazné přihlášky vyplňte nejpozději do 15. 2. 2019.
Přihlašovací formulář
(předběžně přihlášení mají v případě naplnění kapacity přednost)

Další informace: http://www.aycamporee.org/ (anglicky) nebo webu KP
Za Klub Pathfinder
David Čančík
Dotazy: E-mail: cancik@pathfinder.cz
Mobil: +420 603385241

