
Farnost Mysločovice pořádá  
letní křesťanský tábor 

LETEM SVĚTEM 

Kdy: 16. – 23. ČERVENCE 2022 
Kde: Letní ubytovna U Zajíčka (Podolí u Valašského Meziříčí) 
https://zajickov-podoli.cz/  

Cena: 2400 Kč  
(zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, bohatý 
a dobrodružný program, odměny) 

Děti budou ubytovány v chatkách se 3-4 svými kamarády. Součástí areálu 
je zděná hlavní budova s kuchyní a jídelnou, odpočinková místnost, 
koupelna se sprchovými kouty, WC. Máme k dispozici celý areál včetně 
nejbližšího okolí zahrnující např. ohniště, louku, …  

Odjezd: v sobotu 16. července vlakem (podrobnosti upřesníme) 
Návrat: v sobotu 23. července  

Přihlásit se mohou děti od 7 do 16 let. Kapacita je 42 dětí. 

Termín přihlášení a platby: přihlášku je možné odevzdat v sakristii 
panu Zelinovi, Lucii Hejníkové, jiným vedoucím, či zaslat na níže 
uvedený email).  

Platbu proveďte prosím co nejdříve, nejpozději však do 31. 5. 2022 
v hotovosti Lucii Hejníkové nebo po domluvě na účet.  

Při odjezdu odevzdáte zdravotnici lékařské potvrzení + prohlášení 
o bezinfekčnosti S DATEM ODJEZDU NA TÁBOR a kopii kartičky 
pojištěnce (formuláře pošleme po přihlášení). Prosíme, aby děti měly 
s sebou doklad s fotkou (OP, pas, ISIC, kartička na bus), z důvodu 
slevy na vlak. 

Bližší informace pro přihlášené děti předáme během května 2022. 

Kontaktní email: tabornici.myslocovice@gmail.com 

Hlavní vedoucí: Lucie Hejníková, tel. 732 189 311 

Přihláška na letní křesťanský tábor  

LETEM SVĚTEM 

(Níže uvedené informace jsou důvěrné a budou využity jen za účelem vedení 

táborové agendy) 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Rodné číslo:  

Pojišťovna: 

Adresa bydliště:  

Jméno zák. zástupce: 

Kontakty:  Email:  

   Telefon: 

Velikost trička:   

Beru na vědomí, že pokud neuhradím částku do výše uvedeného 

data nebo přihlásím dítě po tomto termínu, nemusí být přijato. 

Kapacita je 42 dětí. Podpisem souhlasím se zveřejněním 

táborových fotek a videí svého dítěte. 

 

V……………………………………...   Dne……………………………

    

Podpis rodiče………………………………………………………… 

Na všechny děti se těší O. Michal spolu s týmem vedoucích ve složení: 

Lucka, Eliška, Amálka, Adélka, Patrička, Evička, Kačka, Míša, Simča, 

Monča, Dan, Vojta, Ondra, Tom, Paťa, Tonda a zdravotnice Evča. 

https://zajickov-podoli.cz/

