
LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY - BLAŽKOV 2019 

 

Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA Brno spolu s brněnským seniorátem ČCE, 

pořádá tábory pro děti v evangelickém středisku Blažkov 

 

1. běh pro mladší děti (po první až páté třídě) od 30. 6. do 10. 7. 2019 

2. běh pro starší děti (po páté až deváté třídě) od 10. 7. do 20. 7. 2019 

MÍSTO: tábor se nachází v krásném prostředí Českomoravské vysočiny  

VEDENÍ TÁBORA: 1.běh Ondřej Ruml, Eva Vojtíšková a Martin Jouza 
2.běh Ivana Freitingerová a Radka Včelná 

UBYTOVÁNÍ: chaty (spacák) 
STRAVOVÁNÍ: 5x denně, pitný režim 

DOPRAVA: individuální do tábora 
ZDRAVOTNÍ PÉČE: trvale přítomen zdravotník 

PROGRAM: připraven s ohledem na věk a zdatnost dětí 
CENA: Mladší běh 2.200,- Kč za 1 dítě (další sourozenci platí 2.100,- Kč), členové 

YMCA 2.100,- Kč, další sourozenci členové YMCA 2.000,- Kč. Starší běh 2.500/2.400 
Kč (členové YMCA). Platí se složenkou nebo převodem z účtu. Údaje k platbě obdržíte 

s potvrzením o přijetí přihlášky a podrobnými informacemi do konce května. 
 

 
 

PŘIHLÁŠKY:  

zašlete co nejdříve (nejpozději do 15. května 2019), pro mladší děti na e-
mailovou adresu: ondrej.ruml@centrum.cz, případně poštou na adresu: Ondřej 

RUML, Rovečné č. 174, 592 65, p. ROVEČNÉ. Pro starší běh na e-mail: 
vcelnar@gmail.com; případně poštou – Radka Včelná, Konečného 6/8, 615 00 

Brno 15. Kritériem přijetí bude kromě věku dítěte i datum odeslání přihlášky. 
Přihlaste své děti co nejdříve, poslední roky míváme brzy plno. Pro 

zjednodušení administrativy preferujeme elektronickou poštu. Děkujeme. 
 

 
 

POZNÁMKA: Rádi přijmeme na podporu těchto táborů sponzorský dar, ať v peněžní 

nebo hmotné formě (potraviny aj.). 
 

Přihlášku v elektronické podobě pošlete jako přílohu elektronické zprávy  

a uveďte v ní následující údaje: 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na letní dětský tábor na Blažkově pro (zaškrtněte):  

mladší děti (po první až páté třídě) od 30. 6. do 10. 7. 2019 

starší děti (po páté až deváté třídě) od 10. 7. do 20. 7. 2019 

 

Příjmení a jméno dítěte: ............................................…………...….............… 

Datum narození: ………………………………..           Adresa : …………………......................................… 

E-mail rodičů: ……… ............................  Telefon rodičů: ……..……………………………………….. 

Jména rodičů: ………….……………………………………………………………………………………… 

 

Podpis rodičů: .....................…...........................…. 
  

V případě e-mailové přihlášky dostanete podrobné informace k táboru elektronicky a 

vytištěnou a podepsanou přihlášku přivezte s sebou na tábor! 
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