
 EUD CAMPOREE 2019 

Boží zaslíbení – Nikdy tě neopustím 

 

Milí pathfindeři, vedoucí oddílů, rodiče dětí 

 

Je-li ti (11) 12–16 let, pak právě pro tebe je zde jedinečná akce, na které 

potkáš 3 000 pathfinderů z  Evropy a mnoha míst celého světa. Camporee se 

uskuteční v Portugalsku, nedaleko Lisabonu v Sesimbra Natura Park. Jak  

pozvánka napovídá, nosným příběhem bude dobývání zaslíbené země pod vedením Jozua. Je pro tebe 

připravena řada workshopů, aktivit a soutěží, a to vše s výbornou příležitostí najít si kamaráda z jiného konce 

Evropy nebo světa. Naše výprava dorazí na místo o několik dnů dříve, kde budeme mít čas pro návštěvu 

Lisabonu, nebo koupání v Océano Atlántico.  Věřím, že u toho nebudeš chybět.  

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

Kdy:  24.7. – 4. 8. 2019  (odjezd a návrat – Praha) platí pro dopravu letecky, autobus + 2 dny  tam a + 2 

  dny zpět  

Pro koho: Pathfinder narozený v rozmezí - srpen 2002 – červenec 2008   (11 / 12 let – 16 let) 

Ubytování: Budeme bydlet ve stanech (kopulky zajistíme), k dispozici budeme mít velký shromažďovací  

stan KP.  

Strava: Společná česko-slovenská kuchyně.   

Cesta:  Letadlem, nebo autobusem (hledáme optimální řešení)  

Předpokládaný příspěvek účastníka: 10 000,- Kč (autobusem) 

  (+ 2000,-  Kč při dopravě letadlem) 

Poznámka:  Jestliže se podaří získat podporu ze sdružení a MŠMT může být konečná cena příznivější. 

Podpůrný tým:  Potřebujeme dospělé vedoucí pathfinderských týmů (přednost mají vedoucí, z jejichž oddílu 

budou účastníci), dále vedoucí workshopů a aktivit. Svůj zájem můžete vyjádřit ZDE (do 30. 11. 2018)  

Předběžná přihláška: Zájemci o camporee, prosím přihlaste se jednotlivě ZDE           

  (do 30. 11. 2018 – tato přihláška slouží jen pro zajištění přepravní kapacity) 

Závazné přihlášky spustíme 21. 1. a budeme je přijímat do 3. 2. 2019 nebo do zaplnění naší kapacity.   

Je možné se zapojit do soutěže o hymnu Camporee (do konce roku 2018) - jak se zapojit najdeš ZDE   

 Své soutěžní návrhy posílejte na cancik@pathfinder.cz (včetně vašich kontaktních údajů)       

Další informace: http://www.aycamporee.org/ (každým dnem bude aktualizováno - anglicky) 

Za Klub Pathfinder  

              David Čančík 

Dotazy:   E-mail: cancik@pathfinder.cz  

 Mobil: +420 603385241 
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