
     

 

Malý tábor VV 2019 
 

Ahoj všichni odvážlivci! Taky už máte plány na prázdniny jako já?.. že nemáte?.. 

no tak to mám pro vás skvělou a jedinečnou nabídku! Dne 14.7.2019 totiž začíná 

tábor Pathfinderu pro děti do 12 ti let včetně. Bude na co se těšit a to jak na nové 

kamarády, tak na spoustu her, nových zážitků, sebepoznání a mnohé další! Tak 

neváhejte a přihlaste se co nejdříve! Všichni kluci a holky jste srdečně zváni!    

                     

Důležité informace pro odvážlivce:  

Kdy: 14.-21.7.2019                                           Hlavní vedoucí tábora: 

Kde:  Dolany Tábořiště VV                         Tomáš Špác 

            49.8515978N, 16.1040594E       e-mail: tomas.spac@pathfinder.cz  

Za kolik:                                                            Záloha:  

1400,- Kč (pro členy Klubu Pathfinder)             500,- Kč (pro všechny) 

1500,- Kč (pro nečleny KP)                                Číslo účtu: 2400101213/2010  

                                                                  Variabilní symbol: 191009 

 

Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 11 let.  

Omezená kapacita 30 dětí! – neváhejte s přihlašováním, kdo váhá, nejede. 

Další informace obdržíte v druhém dopise, který budeme rozesílat všem, kteří se 

přihlásí. Přihlašujte se prosím ZDE. 

Stavba tábora se koná 30.6.–5.7.2019 – začátek v neděli v 8 hod.  

Děkuji a moc se těším na společné chvíle a nové zážitky. 

  

Za VV tým,      
Tomáš      

 a mnozí další      

VEŠKERÉ PŘIHLÁŠKY OČEKÁVÁME DO 31.5.2019!!! 

Přihlášky při platbě přes zaměstnavatele do konce 

dubna!!!            

http://www.pathfinder.cz/
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.1039842&y=49.8515700&z=19&base=ophoto&ut=Dolany%20tábořiště%20KP%20VV&uc=9kphuxWeVW&ud=49°51%275.751%22N%2C%2016°6%2714.614%22E
mailto:tomas.spac@pathfinder.
http://www.pathfinder.cz/
https://docs.google.com/forms/d/1Ci1QF799qTOv28v6Vw_56wMsqaP-d-rRJxzTonqNvOE/edit


     

 

Velký tábor VV 2019 
 

Ahoj všichni odvážlivci! Taky už máte plány na prázdniny jako já?.. že nemáte?.. no tak to 

mám pro vás skvělou a jedinečnou nabídku! Dne 14.7.2019 totiž začíná tábor Pathfinderu 

pro děti od 12ti do 15ti let včetně. Bude na co se těšit a to jak na nové kamarády, tak na 

spoustu her, nových zážitků, sebepoznání a mnohé další! Tak neváhejte a přihlaste se co 

nejdříve! Všichni kluci a holky jste srdečně zváni!    

                     

Důležité informace pro odvážlivce:  

Kdy: 14.-21.7.2019                                           Hlavní vedoucí tábora: 

Kde:  Dolany Tábořiště VV                         Tomáš Špác 

            49.8515978N, 16.1040594E       e-mail: tomas.spac@pathfinder.cz  

Za kolik:                                                            Záloha:  

1500,- Kč (pro členy Klubu Pathfinder)             500,- Kč (pro všechny)  

1600,- Kč (pro nečleny KP)                                Číslo účtu: 2400101213/2010  

                                                                  Variabilní symbol: 191009 

 

Tábor je určen pro děti ve věku od 12 do 15 let.  

Omezená kapacita 30 dětí! – neváhejte s přihlašováním, kdo váhá, nejede. 

Další informace obdržíte v druhém dopise, který budeme rozesílat všem, kteří se 

přihlásí. Přihlašujte se prosím ZDE. 

Stavba tábora se koná 30.6.–5.7.2019 – začátek v neděli v 8 hod.  

Děkuji a moc se těším na společné chvíle a nové zážitky. 

  

Za VV tým,      
Tomáš      

 a mnozí další      

VEŠKERÉ PŘIHLÁŠKY OČEKÁVÁME DO 31.5.2019!!! 

Přihlášky při platbě přes zaměstnavatele do konce 

dubna!!! 
 

http://www.pathfinder.cz/
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.1039842&y=49.8515700&z=19&base=ophoto&ut=Dolany%20tábořiště%20KP%20VV&uc=9kphuxWeVW&ud=49°51%275.751%22N%2C%2016°6%2714.614%22E
mailto:tomas.spac@pathfinder.c
http://www.pathfinder.cz/
https://docs.google.com/forms/d/1Z2SIe87lBRVBeSuYkXAU6y7cbDmRvZk1YPpTD-mWJhE/edit

