Milí rodičové,
možná patříte k těm, kteří pošlou své dítě (či děti) na tábor Klubu Pathfinder již
poněkolikáté, nebo právě zvažujete, zda na tábor svou ratolest pošlete. Právě Vám je
tento dopis určen. Venku sice nic nenasvědčuje tomu, proč byste se měli zabývat
letním táborem, ale vězte, že na jeho přípravě se čile pracuje. Abychom Vám dali
možnost naplánovat si léto podle svých představ, hlásíme se s termínem už teď.
Kdy tábor proběhne?
 Od teplého pátečního večera 14.7. - celý týden plus dva dny
 až do slunné neděle 23.7.
Pro koho je tábor určen?
 Pro mladé zálesáky a zálesačky, kterým je 7 – 10 let (včetně).
 Starší děti budou mít ve stejném termínu svůj putovní tábor.
Kde se tábor uskuteční?
 Jako vždy v malebné přírodě tábořiště Klubu Pathfinder na Hájné hoře u
Vimperka. Pokud nevíte, kde to je, nebojte se, informace Vám včas dodáme
několik týdnů před táborem včetně GPS souřadnic a odkazů na mapy.
Kolik to bude stát?
 2 000 Kč
o S tím, že registrovaní členové Klubu Pathfinder mají 100 Kč slevu.
o Zároveň každý ze sourozenců, účastnících se tohoto tábora, ho má o
dalších 100 Kč levnější.

Kdo tábor pořádá?
 Pro většinu z Vás staří známí vedoucí a rádci z oblasti Jižního kříže.
Detailněji (pro zvědavce):
Tábor pořádá Klub Pathfinder - www.pathfinder.cz, organizace skautského
typu uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.
Vedoucím tábora je David Čančík, celotáborovou hru připravuje Pavel Pilbauer,
v kuchyni bude velet několika lety osvědčená Markéta Skálová (která zvládá i
bezlepkové a další diety) a o děti se budou starat vedoucí a rádci z oblasti Jižní kříž.
Co moje dítě na táboře zažije?
Letošní tábor se jmenuje, jak jste si mohli z plakátu všimnout, KOLONIZACE. Děti se
vydají z nepříznivých poměrů na Anglickém dvoře do neznáma, na neprobádané
území Severní Ameriky. Utekli před utlačovateli a bude na nich, jak dobře se zhostí

role kolonizátorů. Budou muset získat pozemky, sestavit si vlastní pravidla města,
postavit potřebné budovy, chránit dostavníky před pistolníky a dobře plánovat
výsadbu plodin, aby dokázali přečkat zimu. Snažíme se, aby čas strávený na táboře
nebyl jen bezduchou hrou, tak se sami po skončení můžete zeptat dětí, co si z tábora
odnesly a zhodnotit nakolik se nám to povedlo. 
Jak se přihlásit?





Přihlášku najdete na tomto odkaze:
www.bit.ly/tabor2017
Dále je třeba poslat zálohu 1 000 Kč NEBO žádost o fakturu zaměstnavateli
o Číslo účtu:
2400101213 / 2010
o Variabilní symbol: 217005
o Specifický symbol: datum narození DDMMRRRR
To vše je třeba zvládnout nejpozději do 15.5. 2017

Podrobnější pokyny ohledně tábora dorazí na Vámi zadaný mail v přihlášce několik
týdnů před samotným konáním tábora. Kdybyste však měli nějakou otázku, můžete
se ptát svého oddílového vedoucího nebo organizačního týmu.
Pokud jste své dítě (či děti) přihlásili, můžete čekat zmiňovaný podrobný informační
dopis několik týdnů před táborem. Těšíme se na přihlášené účastníky i na ty z Vás,
se kterými se uvidíme při předání dětí. 
Za organizační tým
Pavel Pilbauer a David Čančík
Kontakt
David Čančík
603 385 241
cancik@pathfinder.cz

