Sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha Modrá Střelka
Nemastova 1904, 547 01 Náchod

Letní tábor na téma

ˇ

Prozkoumejte s námi galaxii !
´

´
Tajná základna SG
Komáří údolí Sebuč U Chvalkovic

1. 7. -11. 7. 2015
2300 Kč

Hlavní vedoucí tábora:

Zdravotník:

Bc. Jiří Klemenc

MUDr. Alena Vymetálková

Velící důstojníci:
Rolf, Medy, Péťa, Ondra, Kohy, Bob, Terka, Bára,
Adélka, Séba, Lukáš a další

Přísně tajné mise na planetách známých i dosud neznámých, práce s mimozemskými
technologiemi.
ˇ

ˇ

ˇ´

Posílejte na tajnou adresu:

nebo poštou na adresu:

Klemenc.J@seznam.cz

Jiří Klemenc, Příkopy 1105
Náchod 547 01

Jestliže se přihlásíte e-mailem, přesto
vyplněnou a podepsanou přihlášku
přineste k odjezdu na tábor.

Milí Modrostřeláci,
s potěšením Vám oznamujeme, že od 1. července 2015 začíná přísně tajný
program Hvězdné brány na základně v Komářím údolí.
Chcete poznat jiné světy a civilizace? Stát se vyslancem našeho světa
a objevovat dosud neobjevené? Jako první vidět místa, která ještě
žádný člověk z planety Země nikdy neviděl? Poznávat obyvatele
jiných planet a získávat od nich technologie a vynálezy pro
ochranu našeho světa? Pak jste právě ten/ta pravý/á pro
naši misi, pojeďte s námi do Komářího údolí na Sebuči.

´

Ve stanech s dřevěnou podsadou na dobře
vybaveném tábořišti, jehož součástí je velké
teepee, vojenský stan na úschovu kol a
zastřešená jídelna a kuchyně.
Pro členy oddílu 2300,- Kč, pro nečleny 2600,- Kč. Pokud se přihlásíte do 31. 5. 2015, je cena snížena o 200,-Kč.
Podmínkou členství v oddílu je, kromě účasti na akcích Modré Střelky, také zaplacení členského příspěvku 150,- Kč
na rok (příspěvek platíme Duze, od které čerpáme dotace). Pokud nemáte příspěvky uhrazeny, připočtěte je prosím
k ceně tábora.
Částku uhraďte na účet 1180177309 / 0800 nejpozději do 15. 6. 2015. Při platbě uveďte jako variabilní symbol
datum narození dítěte. Na požádání Vám můžeme vystavit fakturu pro zaměstnavatele.

