DUHA KLUB DLAŽKA

Palackého 1, 750 02 Přerov, tel. 733 395 716
e-mail dlazka@dlazka.cz, URL www.dlazka.cz
pořádá tábor pro rodiče s dětmi od 3 do 12 let

Rumcajsova loupežničina
Žil byl v Jičíně švec Rumcajs. Boty, botky i botičky spokojeně šil, dokud
neurazil slovutnou nohu starosty Humpála, který mu za to ševcovnu
nadosmrti zavřel. Od té doby žije loupežník Rumcajs v lese Řáholci se svou
ženou Mankou, synkem Cipískem, vodníkem Volšovečkem, lesní žínkou
Andulkou, jelenem Šestatřicaterákem a spoustou dalších lesních bytostí.
Jenom kdyby se mu do cesty jičínská vrchnost pořád nepletla – starosta
Humpál, knížepán s kněžnou Majolenou a lokajem Frickem, kaprál
Piškuntál, hejtman Worlitzchek, generál Fonprajz, někdy dokonce i sám
císařpán s císařovnou Bětkou.
Pokud chcete spolu s Rumcajsem ukázat jičínské vrchností pěkně
po rumcajsovsku Páprlapá, zveme vás do lesa Řáholce, kde společně
prožijete čekaná i nečekaná dobrodružství, která prověří nejenom vaše
svaly, ale i mysli, smysly a úmysly. Rumcajs, Manka, Volšoveček, Humpál,
Fricek a další na vás čekají na základně

Meziříčko

(GPS 49.3976983N, 15.8278736E) v termínu

od 28. 07. do 04. 08. 2018
Doprava na místo – sami, nejlépe vlastním vozidlem nebo veřejným dopravním prostředkem (jelen
Šestatřicaterák suší Mance lajblíky a na Větrníkovi už jezdí hajný Robátko).
Ubytování – ve čtyřlůžkových chatkách s povlečením.

Strava – o vaše kulinární uspokojení se bude starat osvědčený tým kuchařů minimálně 5x denně.

Účastnický poplatek za dospělého 3 553,- Kč, za dítě 3 353,- Kč (členové klubu Dlažka mají slevu 120,- Kč)
zahrnuje stravu, ubytování, celodenní program, zajištění základní zdravotnické péče, pojištění proti úrazu,
táborové tričko pro dítě a užívání veškerého herního a sportovního materiálu.
Podrobné informace obdržíte
do 15. 06. 2018.
Kontakt - hlavní vedoucí akce
e-mail pavel.mollin@gmail.com
telefon +420 725 280 724
Platí táborové podmínky vč. storna
dle www.dlazka.cz

Na všechny účastníky
se těší Pavel Műller
Mollin, Zuzana Zuzka
Nováková, Andulka,
Dejv, Katka, Pitris,
Simča a … a celý
realizační team.

V případě volné kapacity základny nabízíme pobyt i pro děti mladší 3 let. Cena podle věku dítěte (do 1 roku 600,- Kč,
do 2 let 1200,- Kč, do 3 let 2200,- Kč).
Starší děti a mladistvé (od 13 do 17 let včetně) můžete přihlásit na akci Letní akademie sportu a her (informace
na www.dlazka.cz/Akce/2018/cervenec/Letni-akademie-sportu-a-her-IV), kterou pořádáme ve stejném termínu v jiné
části téže základny, se samostatným programem.

