
 

  Král David – Po stopách hrdiny  
(tábor SAM 2018) 

 

Dř íve než  se stal slavným, byl hrdinou hrstky chlapců  a dívek, kteř í ho nadšeně  
následovali v dobrém i ve zlém. Šli v jeho stopách, ať už  po klidných travnatých 

nivách, č i samotným údolím šeré smrti. Vydáš-li se s námi po stopách Davida, hrdiny, 

který skuteč ně  ž il, zajisté zaž iješ opravdové dobrodruž ství a poznáš, ž e právě  v drsné 

př írodě  vznikají ta nejpevně jší př átelství i nejveselejší záž itky. Sám David skromně  
podotýkal, ž e by se bez svých vě rných př átel daleko nedostal, proto neváhej, a co 

nejdř íve se př ipoj do jeho druž iny. Staň se souč ástí př íbě hu, na který se bude ještě  
dlouho vzpomínat. 
 

Pobyt je určen dětem z 1. - 9. třídy ZŠ.  Spát se bude ve stanech s podsadou. 

Táborová základna je umístěna nedaleko obce Chroustkov, asi 15km od Kutné Hory. 
 

Termín konání: 30. 6. - 8. 7. 2018   Cena: 2550 Kč 
 

    Při platbě do 30. 4. 2018 cena 2450 Kč, 2. a každé další dítě z rodiny sleva 100 Kč 

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky a zaplacení je 31. 5. 2018 
 

    Pokud máte zájem o náš tábor, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a potvrzenou 

lékařem*  ji odešlete co nejdříve na adresu: SAM, Pod Valy 36, 284 01 Kutná Hora. 

Přihlášku mohou děti předat také osobně na klubech SAM.  
 

Pro starší děti nabízíme English Camp.  Bližší informace na webu http://ec.kskh.cz 
 

Děkujeme za spolupráci. 
 

Kontakt: Miloš Luňák, mobil: 603 258 870, email: lunak.m@email.cz 

Alexandr Štěpánovský, mobil: 728 328 924, e-mail: stepanovsky@kskh.cz. 
 

------------------------------------------------ zde odstřihněte -------------------------------------------------- 
 

Závazná přihláška na tábor klubu SAM – léto 2018 
 

Jméno a příjmení ……..…………………………………….…. rodné číslo ……..…………… 

adresa………………………………………………………………. PSČ ..…………………….... 

Telefon…………………………………………………….. e-mail ……………………………… 
 

 Přihlašuji své dítě závazně na letní tábor a souhlasím, aby osobní údaje byly použity            

pro vnitřní potřebu Sboru Křesťanské společenství Kutná Hora za účelem pořádání tábora. 
 

V………..……….…dne…..….… podpis rodičů (zákon. zástupce)………….………………... 
 

Doklad o zdravotní způsobilosti 

prodělané choroby………………………………………………………………………………….. 

očkování …………………………………………………………………………………………….. 

alergie ……………………………………………………………………………………………….. 

užívá léky…………………………………………………………………………………….……... 

zdravotní omezení …………………………………………………………………………………. 

vyjádření lékaře ……………………………………………………………………………………. 

*Upozornění:  Potvrzení nepotřebují děti vlastnící zdravotní průkaz.   

Poslední kontrola ve zdravotním průkazu nesmí být starší než 1 rok! 

       

 

razítko a podpis lékaře 

http://ec.kskh.cz/
mailto:stepanovsky@kskh.cz

