
Příměstský tábor  
Dobrodružná cesta 

Zveme vás k dobrodružné cestě. Cestě, na které se rozhodně nebudete nudit. Těší se na vás 
tým dobrovolníků z Archy Pardubice, kteří vás budou dobrodružstvím provázet. Společně 
budeme cestovat v čase. Navštívíme starověk a středověk. Jak se tam asi žilo? A dá se v té 
době zažít dobrodružství? Pojď se přesvědčit sám! 

Pokud je ti letos 7-12 let, je tady pro tebe připraven křesťanský příměstský tábor. 

Kdy: 23.8. – 27.8. Pardubice, Polabiny denně od 8:00 do 16:00 hodin. 

Přes den se budeme pohybovat v budově Archy, na hřišti v Polabinách a v tělocvičně. 

Cena: 990,- Kč za osobu 

přihlášení do 30.6.2021 

V ceně je zahrnuto: snídaně, oběd, 2 svačiny a pitný režim, materiál na hry a vyrábění… 

V rámci Dorostové unie jsou všichni účastníci tábora úrazově pojištěni. 

Pořádá: Dorostová unie, Dorostová skupina 015 Pardubice a Sbor církve bratrské 

v Pardubicích. https://www.archapardubice.cz/novinky/20210823-dobrodruzna-cesta/  

Hlavní vedoucí: Zdeňka Neumannová (tel.: 604 294 113, zdenka.neumannova@gmail.com) 

Platba na číslo účtu: 2401 901 394/2010, ks: 0558, vs: datum narození dítěte ve formátu RRMMDD, 

před které uvedete dvojčíslí 11 

Vyplněnou přihlášku hoďte do schránky v Arše (Lonkova 512, Pardubice),  nebo zašlete hlavnímu 

vedoucímu tábora na mail. Po přihlášení, do 15. července obdržíte propozice s detaily. 

Přihláška na letní tábor Dorostové skupiny 015 Pardubice v termínu 23.8. – 27.8.2021 

Jméno a příjmení (+ další sourozenci se stejnou adresou) Datum narození Ukončená třída ZŠ  

   

   

Adresa trvalého bydliště dítěte/dětí vč. PSČ Kontakt na rodiče 
 Otec Matka 

 

 

tel., email: 

 

tel., email: 

 

Přihlašuji své dítě/děti na letní příměstský tábor, který se koná 23.8 - 27. 8. 2021.  

Zaplatil(a) jsem cenu pobytu a souhlasím se stornovacím poplatkem až 500,- Kč v případě neúčasti. 

V případě zrušení tábora před jeho zahájením kvůli pandemii Covidu bude celá částka vrácena. 

Souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní potřebu DU. Souhlasím, aby fotografie dětí z tábora 

byly použity na stránkách a materiálech DU. 

 ................................................... ..................................................... 
 datum podpis zákonného zástupce 
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