
Informace pro rodiče  
 

���� Adresa tábora: Letní tábor ARÁBIE  
      základna Čeložnice  
      696 48  p. Ježov 

� Telefonní kontakt: 
     Mgr. Karel Zerzáň – hlavní vedoucí tábora 
     po dobu konání tábora: +420 608 547 972 
   - dopoledne: 9,30 – 10,30 hod. 
   - večer: 18,00 – 19,00 hod. 

� Poloha tábora: 
     49°3´33.421´´N 
     17°9´25.822´´E 
 
 
  

 
 

���� Každodenní zpravodajství z tábora  
     a fotografie na internetu najdete:  
     http://www.sdruzeni-archa.cz/celoznice/ 
 

Pozdravy, které napíšete do vzkazníku, 
dětem rádi vyřídíme!!! ☺ 

 
 

Návrat dětí z tábora: ve středu 12. srpna 2009 
mezi 15,30 – 16,00 hodinou 
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