Letní TÁBOR

Přátelé,

2019

tajnou depeší svolávám k

OBRANĚ POSLEDNÍ
GALSKÉ VESNICE
Druid

JsI-LI prITeL, buD VITan a pOzDraV pIsnI galskeHO kOHOuTIXe - kYkYrYkY …
Tajná depeše přijata! Tým Severní hvězdy vyzývá všechny své přátele, kteří mají odvahu a důvtip postavit se na stranu
zdánlivě slabší, ať neprodleně zanechají všeho svého konání a připraví se na cestu, neb dne sedmého, měsíce Quintilisu,
tohoto roku, na zelené hroudě u horského potoka (nazýváno toliko „tábořiště Severní hvězdy“) se shromáždíme
k obraně poslední galské vesnice. Již od prvotní chvíle budeme dělat to, co nám všem již dávno koluje
v žilách – budeme tepat kov, stavět si obydlí, smát se, zpívat a radovat se. Budeme tvořit nová
spojenectví a přátelství, naučíme se naslouchat stromům i hvězdám a především.… nenecháme říct
Caesara poslední slovo!

Termín:

7. 7. – 21. 7. 2019

Místo:

Jizerské hory, tábořiště u obce Raspenava (N 50°52'36.656", E 15°8'37.216")

Cena:

2 700 Kč děti registrované v klubu Pathfinder

2 900 Kč děti neregistrované

Každému přihlášenému budou zaslány podrobnější informace a seznam potřebného vybavení. Formuláře pro potvrzení od
lékaře a potvrzení bezinfekčnosti ke stažení naleznete na www.severnihvezda.cz.
Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete nejdéle do 10.6. 2019
Odkaz na přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/1Ycja4Z0BoKy5vSIKA_Nncz2IoR_c- gERsYRdJsv71vI/edit?usp=sharing
Případné dotazy:

Tel.:

+420 739 345 660

E-mail: TeReJBr@seznam.cz
Platba na účet č.: 2400101213/2010 v.s. 191002, nejdéle do 25.6.2019
Pro ty, kteří potřebují vystavit fakturu pro svého zaměstnavatele, je termín přihlášení do 25. 5. 2019
(po tomto datu nelze faktury vystavovat). Pro fakturaci je potřeba zaslat úplné a přesné fakturační údaje plátce!
Za kolektiv vedoucích Severní hvězdy
Honza, Pupik a spol. SH
Spolek - PATHFINDER KLUB

spolek dětí a mládeže skautského typu, které sdružuje mladé lidi ve věku 6-26 let. Cílem činnosti je snaha
podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na
vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i k jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

