
 
 
Vánoční hrátky na Obůrce 
o víkendu 14. – 16. prosince 2019 
 

Pojďte se společně s námi naladit do vánoční atmosféry, zahrát si spoustu vánočních her, oprášit vánoční zvy-
ky, zazpívat koledy (a nejen koledy) … a HLAVNĚ popřát kamarádům krásné svátky na naší letošní poslední 
akci! A pokud jste byli celý rok hodní, jistě vás pod naším vánočním stromkem čeká nejedno překvapení! 
 
 
 
 
 
 

Sraz a odjezd stejně jako návrat budou podobně, jako u našich jarních 
a podzimních setkání na Obůrce, z Brna a z Rosic. Vařit si budeme sami, ten-
tokrát samé vánoční dobroty. Podrobné informace dostanou přihlášení 
účastníci jako vždy 10 dnů před akcí mailem nebo poštou. 

Tato akce je určena pro všechny děti a vedoucí z našich táborů, kteří se chtějí se svými táborovými kamarády 
potkat dřív než zase v létě na táborech.  Děti, které s námi letos na žádném z táborů nebyly, se mohou této akce zú-
častnit v případě, že bude 10 dnů před akcí ještě volné místo; za akci platí tyto děti nedotovanou cenu! 

Dotovaná cena pro účastníky letních táborů 2019  .................... 580,- Kč 

Nedotovaná cena pro případné ostatní účastníky  ....................... 980,- Kč   

Účastnický poplatek je možné zaplatit bankovním převodem na účet  
číslo: 107-646930207 / 0100 (pozor číslo účtu je jiné, než pro letní tábory!), 
variabilní symbol = rodné číslo účastníka, konstantní symbol = 0308.  
Současně nám prosím mailem pošlete avízo o provedení platby e-mailem na 
adresu: tkdelfin@tkdelfin.cz … tento Váš e-mail slouží také jako přihláška.  
POZOR – počet míst je omezen!   

Úhradu je možné provést také osobně výhradně však po předchozí domluvě 
(telefonicky či mailem) na naší domácí adrese v Říčanech, Mezihorní 395.  

Storno poplatek při zrušení účasti = 50 % z účastnického poplatku, tj. 290,- Kč (resp. 490,- Kč). 

 

 

 

 

 
Informace, dotazy: Filip Hlaváč, e-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz, tel: + 420 737 823 850  
 
 

 

 
 

 

 
 

Česká tábornická unie – Tábornický klub Delfín, p.s. 
Mezihorní 395, Říčany u Brna 
Ič: 65340892 
www.tkdelfin.cz 

 

Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu uděleného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy: 
„Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase“. 

Všechny děti a vedoucí Tábornického klubu Delfín 
srdečně zveme na  
 

Naše zimní základna se nachází v Moravském krasu, na okraji vesnič-
ky Obůrka, 4 km od Blanska. Je to zděná, dobře vytopitelná budova. 
Zima nám určitě nebude! 

Na akci budeme jako vždy fotografovat. Výběr z nafocených snímků zve-
řejníme na našem webu. Kromě toho, budou po dobu 30 dnů po akci úplně 
všechny fotky umístěny na úložišti, kde si je budete moci prohlédnout a pří-
padně jednoduše „stáhnout“.  Adresu a přístupové heslo k uloženým fotkám 
obdrží rodiče účastníků e-mailem v následujícím týdnu po akci.  
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