
 

 

DALŠÍ KING’S CAMP JE TADY! 

Příměstský křesťanský tábor, který Vaše děti nadchne. 

Příměstský tábor pro děti 6 -11 let 

(od předškoláků po děti před nástupem do 6. třídy ZŠ) 

27-letá tradice ve Velké Británii 

nabitý program - hry - soutěže - výtvarné dílny 

Vedeme děti ke kamarádství a vzájemné úctě. 

 

O čem to bude letos? SUPERHRDINOVÉ BIBLE 
 

Od kdy do kdy? Od pondělí 21. 8. do pátku 25. 8. 2017 denně od 9 - 15:30 hodin. 

 

Kde to bude? V kostele a na zahradě ECM na Bolevecké návsi v Plzni na Lochotíně. 

 

Jak se máme přihlásit? 

• do 15. 5. 2017 doručte vyplněnou přihlášku s posudkem od lékaře 

• zašlete na účet účastnický poplatek 

Přihlášku a posudek doručte buď osobně Janě Řezníčkové do KS Plzeň nebo 

e-mailem na: kvitek.plzen@volny.cz (děti z ECM mohou předat Pavlovi Wittnerovi) 

Přihláška bez zaslání peněz je brána jako rezervace. 

 

Kolik to stojí a jak to zaplatit? Při platbě do 15. 5. 2017 je cena 700Kč za 1. dítě, 

650Kč za 2. dítě a 590Kč za každé další dítě. Při pozdější platbě je cena o 100Kč více. 

Peníze zašlete na účet číslo: 2200365919/2010. Jako var. symbol uveďte rodné číslo 

dítěte a do zprávy pro příjemce napište: KC + jméno vašeho dítěte. (Pokud by cena 

akce byla důvodem, proč by se vaše dítě nemohlo účastnit, dejte nám, prosím, vědět.) 

 

Co když nám do toho něco vleze? Do konce května je možné přihlášeného bezplatně 

odhlásit. Po tomto termínu bude účtován storno poplatek 200Kč, pokud nebude 

důvodem odhlášení nemoc potvrzená lékařem. 

 

Další informace: Stravování - letos bude zajištěna kvalitní dopolední a odpolední 

svačina, včetně pitného režimu. Z technických důvodů nebudou letos podávány 

teplé obědy a budou je tedy muset zajistit sami rodiče formou „obědových 

krabiček“. Např.: obložený sendvič, ovoce, zelenina, dobrůtka atp.  

Přihlášeným zašleme v červnu podrobné informace. 

 

Hlavní vedoucí tábora: Jana Řezníčková, e-mail: jana.reznickova@gmail.com 

Zajišťuje: Kvítek Plzeň z., Husova 14, 30100 Plzeň. Web: www.kvitekplzen.cz 

IČO: 68784881, Č. účtu: 2200365919/2010 

http://www.kvitekplzen.cz/

