
 

Letní divadelní tábor Chotěborky 2017 

 
Letní divadelní tábor Chotěborky 2018  

 
29. 7. - 4. 8. 2018, Chotěborky 
Cena: 2500 Kč 
 
Milí rodiče, 
již potřetí bychom Vám rádi nabídli možnost přihlásit Vaše dítě na Letní divadelní tábor Chotěborky 
2018.  

 
Termín konání je 29. 7. - 4. 8. 2018. Místem konání je osada Chotěborky.  
 
Tábor je určen pro děti od 6 do 13 let. 

 
Během tábora budeme společně vytvářet a zkoušet divadelní představení. Námět představení si 
sdělíme na místě. V sobotu 4. 8. se uskuteční premiéra přímo v Chotěborkách. 
 
V průběhu týdne nás nečeká jen zkoušení, program bude doplněn o společné hry, výtvarné 
a pohybové aktivity, vycházky… 
 
Ubytování je na postelích ve zděné budově č.p. 10, je zajištěna celodenní strava, pitný režim, 
program.  
 
Máte-li zájem, aby se Vaše dítě dílny účastnilo, je nutné vyplnit přihlášku a zaslat mi ji! 
 
 
Pro bližší informace mě, prosím, kontaktujte: 
Petr David, email: petrdavid@luzanky.cz 
776 033 473 
 
 
 
Děkujeme Vám a těšíme se! 
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PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
 Variabilní symbol: 

název tábora: 
 

pracoviště / středisko: 

jméno a příjmení: rodné číslo: 

adresa trvalého pobytu: kontakt na dítě (mobil, e-mail): 

státní občanství: adresa a název školy: 

kontakty na zákonného zástupce 
mobil, telefon domů: jméno a příjmení: 

e-mail: 

 

 

v  dne podpis zákonného zástupce 
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