
King’s camp 13.-17.8.2018 - Info z mailu 
 
Vážení rodiče našich báječných táborníků :-) 
  
Je tu další King´s camp, tentokrát na téma Království nebeské. 
Už se sešel přípravný tým v Anglii i tady u nás v Plzni a nadšení v přípravných týmech je veliké. 
V Anglii ( Yorkshire,  Wensleydale) mají 30 let výročí od prvního King´s Clubu! Jedeme tam v devítičlenném 
týmu pomáhat - moc se těšíme. 
 
  
1)  KC bude letos opět  pro děti  6(5) -11 let (od statečných předškoláků po děti před nástupem do 6. třídy 
ZŠ) 
     KC XL pro větší děti letos nebude z personálních důvodů ( hlavní programová vedoucí se vdává :-)), ale 
Kvítek pro vaše starší děti připravuje skvělou alternativu - tábor v Holostřevech, který povede Míra Zicha a 
někteří služebníci z King´s campu.) 
  
2) Stravování  - Po loňské pozitivní zkušenosti, jsme rozhodli, že i letos bychom neobjednali obědy z 
vývařovny a zopakujeme anglický model obědových krabiček z domova.  
Ukázalo se, že krabičky připravené maminkami s kvalitním sendvičem, ovocem, zeleninou a cereální 
tyčinkou jsou dostatečným obědem, který si navíc děcka mohly sníst venku na čerstvém vzduchu. Pokud by 
to pro některou maminku byl příliš velký stres, můžeme pro vaše dítě objednat kvalitní sendviče z obchodu.  
 
3) Příchody - Začátek  bude i letos  od 9:00 hodin. Pokud by tento pozdější nástup byl pro vás vážným 
problémem, prosím, kontaktujte mě a pokusíme se individuálně najít řešení, např. bychom vytvořili ,,ranní 
družinu". 
 
4) Přihláška ( v příloze)-  doporučujeme vyplnit, vytisknout, podepsat a naskenovat přiloženou 
přihlášku co nejdříve a poslat zpět na tuto adresu, protože zájem o tábor je velký a kapacita budovy 
pro potřeby tábora je omezena. Pořadí dětí bude podle data došlých přihlášek. 
 
5) Formulář Zdravotní způsobilosti ( v příloze)  -  nechat potvrdit u lékaře a zaslat naskenovanou do 
konce června.  
 
6) Kartu táborníka (v příloze) -  v den příchodu na tábor. 
 

7)  Platby -  Prosíme o zaslání peněz na účet  2200365919/2010  

do konce května - do 31.5. Pokud do tohoto data nebude tábor 
uhrazen, budeme přihlášení brát jako neplatné. Sourozenecké slevy 
 jsou letos takto : Při platbě do 30.4. 2018 je cena 700Kč za 1. dítě, 650Kč 
za 2. dítě a 590Kč za každé další dítě. Při pozdější platbě je cena o 100Kč 
více. Kvítek je schopen poskytnout slevu sociálně slabým rodinám po 
předložení písemné žádosti. 
 
  Minule jsme měli velký stres, některé děti neměly  zaplaceno ani v den nástupu na tábor - budeme 
letos přísnější, prosíme Vás o včasné dodání všech administrativních nutností, které jsou i  pro nás 
otravné, ale nezbytné.   
   
Děkujeme za spolupráci. 
Velmi se na děti těšíme.  
Nevěřící kamarádi vašich dětí jsou vítáni - můžete jim dát plakátek a pozvat je. 
  
Za tým KC, 
srdečně Jana Řezníčková 776 80 36 63 
 
 

https://www.westburtonchapel.com/kings-club

