
Tábor 2017 – Škola čar a kouzel v Bradavicích 

Na letošní tábor vyrazíme v sobotu 8. 7. a vrátíme se v sobotu 29.7. 

Sraz bude v 9:45 na Roztylech, na nástupišti č. 3. Návrat pak v 15:57 na Hlavní nádraží. 

Počítáme s tím, že všechny děti jedou normálně s námi vlakem/autobusem.  

Stavebka začíná v úterý 4. 7., sraz bude v 9:45 na Roztylech, na nástupišti č.3., další 

informace o ní ještě přijdou. 

Všechno vybavení budeme vybírat v pátek  30.6.  od 16:00 do 18:00 u klubovny 

v Modřanech. Případně pak v úterý 4.7. od 8:00 do 9:00.  Pokud se někdo ani do jednoho 

termínu nevejdete, kontaktujte Fíka:  filippelant@gmail.com nebo 733 299 459.  

Cena tábora je 3500 Kč (za každé druhé a další dítě 2500Kč). Peníze prosím předejte 

převodem z účtu  do 17.6. (závěrečná výprava)  na účet  2300928125 / 2010 variabilní 

symbol rodné číslo nejstaršího dítěte, za které platíte. Do poznámky, prosím, napište 

jména dětí, za které platíte a částku; potom pošlete e-mail Nezmarovi 

(pelantova.marketa@gmail.com), že už jste zaplatili a jakou částku. Pokud chcete 

vystavit fakturu, napište prosím přímo tajemníkovi střediska na office@blanik.info a 

kopii pošlete Nezmarovi.  

Apelujeme na Vás, abyste platili včas, neboť se od toho odvíjí naše předtáborové přípravy. 

Na sobotu 22. 7. se můžete těšit jakožto na den otevřeného tee-pee, na tábořišti vás rádi 

uvidíme zhruba od 9:00 do 17:00. Své psy, prosím, zanechte doma. Popis cesty na tábořiště a 

možnost parkování naleznete na našich stránkách keya.skauting.cz. 

Poštu pro malé i velké budeme vybírat na adrese                                            

Skautský tábor, oddíl Keya 
Pošta Křelovice 

394 45 
POSTE RESTANTE 

  

Možnost kontaktu v naléhavém případě bude mobil: Kuře (774 121 994) a Špunt (733 102 

591), ovšem zdaleka ne vždy budeme na příjmu, proto raději pište SMS a my se Vám 

ozveme. 

Posílání balíků se, prosím, snažte omezit, případně posílejte jen to, co se dá rozdělit mezi 

všechny. Vlastní peníze děti na táboře potřebovat nebudou, v případě potřeby vše 

zakoupíme. 
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