
Občianske združenie detí a mládeže Klub pathfinder 

organizuje pre dievčatá a chlapcov LETNÝ TÁBOR 

Termín:  21.– 28. 7. 2013  

Miesto:  Pacov— rekreačné zariadenie v obci Horná ves pri Partizánskom  

Vek:   od 8 do 15 rokov  

 pre tých, ktorí sa zapojili do korešpondenčného kurzu Hľadaj—pátraj  

 ktorí nemajú možnosť navštevovať oddiel KP v ich blízkosti  

 aj pre vašich kamarátov a kamarátky,  s ktorými  prežijete zaujímavý 
tábor  

Aj Ty môžeš byť pri tom. Príďte so svojimi kamarátmi, s ktorými určite zažijete super tábor. Pripravujeme pre Vás 
nové tvorivé zručnosti, hry v lese aj na lúke, tábornícke aktivity v prírode, súťaže, výlet a spoločenské aktivity.  

Ubytovanie: Vo vlastných stanoch na lúke pred chatou, alebo v stane KP pre tých, ktorí si nemôžu zadovážiť 
svoj stan.  

  V chate v 8 až 9-miestnych izbách — 5 izieb, sprchy, WC, kuchyňa, spoločenská miestnosť – jedáleň.  

Stravovanie: Zabezpečené 3 krát denne hlavné jedlo, desiata, olovrant, pitný režim.  

Doprava: Dovoz a odvoz detí zabezpečujú rodičia. V prípade potreby  a na požiadanie vopred zabezpečíme 
dovoz a odvoz z Partizánskeho, alebo Oslian. 

Bezpečnosť: Deti budú v 6-8 člennej družine pod dozorom 2 dospelých vedúcich, ktorí budú dohliadať na ich 
bezpečnosť počas celodenného programu. 

Účastnícky poplatok na osobu a tábor zahŕňa ubytovanie, stravu a všetky ďalšie náklady spojené s pobytom. 
(Uzatvorenie poistenia je individuálnou záležitosťou každého účastníka.) 

vo vlastných stanoch:  67 EUR 

v stane KP:    70 EUR  

v chate:    85 EUR  

 

Účastnícky poplatok sa bude vyberať až na mieste.  Poskytujeme zľavu 15% na ďalšieho súrodenca !  

Presné informácie o programe letného tábora dostane včas každý prihlásený účastník na svoju adresu. 

Záväzné prihlášky posielajte  na adresu:  Klub Prieskumník – PATHFINDER, Nábr.Dr. Aurela Stodolu 52  

  031 01 Liptovský Mikuláš  alebo na e-mail jplachy@casd.sk  

Termín uzávierky prihlášok: 30. 6. 2013 (alebo do naplnenia  celkovej kapacity osôb, 38 v chate + 50 v stanoch) 

Pre ďalšie informácie volajte: 0915 693 872 

      Jozef Plachý, predseda OZ Klub pathfinder 

 

Neváhaj, príď, určite zažiješ fantastické dobrodružstvo so svojimi priateľmi a s novými kamarátmi.  

mailto:jplachy@casd.sk

