Ledoborecký camp
Co dělá posádka ledoborce uprostřed léta v Saském Švýcarsku?
Správně! Má prázdniny! Ale ani tam nezapomíná na svoji misi:
pomozte nám prolomit ledy mezi vámi a skupinou ze sousedního
Německa. Dorozumívací jazyk? Zatím až na druhém místě.
Při hrách ve smíšených týmech, na dobrodružných výpravách
po okolí, u táboráku či při noční exkurzi, za zvuků hudby a ve
jménu kreativity se jistě stanete jednolitou družinou. A pokud by
někdy ruce a nohy k porozumění přece jen nestačily, jsme tu ještě
my.
Termín:

08.07. - 15.07.2017

Místo:

Saské Švýcarsko, Německo
Permahof v Hohburkersdorfu u Hohnsteinu
(Brückenstraße 27, 01848 Hohburkersdorf)
www.permahof.de

Účastníci:

9 českých a 9 německých dětí
ve věku od 8 do 12 let

Cena:

125,00 Euro

Důležitá připomenutí:
- čeští i němečtí vedoucí
- nocování ve stanech - spací pytel a
karimatku prosím s sebou
- možnost dopravy minibusem z Krásné
Lípy

Pořádá:
Uni im Grünen e.V.
Dresdner Straße 2 B, 01814 Bad Schandau
Tel:
+ 49 / 162 / 893 120 8
Fax:
+ 49 / 35022 / 569 817
Email: info@uni-im-gruenen.de
Kontakt v ČR:
České Švýcarsko o. p. s.
Jarmila Judová
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
Tel:
+420 / 775552790
Email: Jarmila.Judova@ceskesvycarsko.cz

Přihláška

„Ledoborecký camp“
Tímto přihlašuji svého syna/svoji dceru na tábor od 08.07. - 15.07.2017 na selském dvoře Permahof v Hohburkersdorfu:
* nehodící se škrtněte

1. dítě: jméno, příjmení

datum narození

2. dítě: jméno, příjmení

datum narození

ulice, bydliště

emailová adresa pro potvrzení přihlášky
(pokud možno)

číslo jeho/jejího cestovního dokladu:
je očkován(a) proti těmto nemocem:
datum posledního očkování proti tetanu:
umí / neumí plavat*

smí / nesmí se koupat*

Mé dítě umí zacházet s řezbářským nožem ano / ne*
U mého syna/mé dcery je třeba dát zvláštní pozor na (např. nemoci, alergie, braní léků, věci, které vůbec nemá rád(a)):

Po dobu setkání jsme v případě potřeby k zastižení na tel. čísle:
nebo
Mé dítě pojede minibusem z Krásné Lípy do Hohburkersdorfu. ano / ne*
Fotografie pořízené v průběhu setkání smějí být zveřejněny v rámci práce Uni im Grünen e.V.: ano / ne*

místo, datum, podpis
Přihlášku zašlete prosím na adresu:
Uni im Grünen e.V.
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

nebo faxem: + 49 / 35022 / 569 817
nebo Emailem: info@uni-im-gruenen.de

Po přihlášení obdržíte potvrzení a shrnutí všech důležitých informací (informace o příjezdu, soupis
všeho potřebného etc.).

