Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… PSČ: ………………………………………….
Rodné číslo: ……………………………………………………………………………………………..
E – mail: …………………………………………………………………………………………………..
Telefon zákonných zástupců: ………………………………………………
Jiná a důležitá sdělení pro vedoucí tábora: ………………...........................
…… ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Vaše dítě je plavec? :

ANO - NE - ČÁSTEČNÝ (nehodící se škrtněte)

Vážení rodiče, tábor se řídí platnými stanovami naší tělovýchovné jednoty a
zákony naší republiky. Tímto Vás žádám o nezamlčování informací o
zdravotním stavu Vašeho dítěte ani jiných důležitých skutečností.
Letošní tábor se bude konat od soboty 16. 7. 2016 do soboty 30. 7. 2016
Místo konání: Mrtník u Komárova, okres Hořovice
CELÝ TÁBOROVÝ KOLEKTIV VÁM DĚKUJE ZA PŘÍZEŇ
V……………………dne ……………….. Podpis zákonného zástupce: ………………………………..
Přihlášku prosím zašlete na adresu: Karel Kabelka, Na Lukách 74/2, Praha 9 - Hrdlořezy, ……
………PSČ: 190 00

Dobrý den,
naše TJ Spartak Hrdlořezy pro Vaše děti připravila další ročník letního stanového tábora.
Letošní tábor se znovu uskuteční na louce v Mrtníku u Komárova, v okrese Hořovice,
v krásné přírodě Brdských lesů.
Tábor je obklopen loukami a lesem, v blízkosti se nachází také přehrada a rybník, vhodné
ke koupání.
Součástí stanového tábora je dřevěná kuchyně s jídelnou. Na pozemku se nachází pitná
voda z městského zdroje a suché WC.
Během tábora bude probíhat celotáborová hra na dané téma, kterou připravujeme
během roku. Děti se budou moci uplatnit jako jednotlivci i jako součást skupinky.
Nejenom na konci tábora na ně čekají zajímavé odměny. V čase osobního volna mohou
děti pod dohledem vedoucích využít hřiště na volejbal, vybíjenou nebo fotbal, které je
součástí tábora.
Tábor má kapacitu 50 dětí ve věku od 6 do 15 let.
Spaní je zajištěno v podsadových stanech po dvou.
Všichni vedoucí mají již dlouholeté zkušenosti s pořádáním letního tábora, vlastní
zdravotní (potravinářský) průkaz a většina z nich prošla také kurzem zdravotníka
zotavovacích akcí.

Informace k platbám:
Cena letního tábor pro rok 2016 je 5 000,-Kč
Záloha na tábor byla stanovena na 2 500,- Kč, tato částka musí být zaslána
společně s přihláškou. Závazná přihláška je bez zaplacené zálohy neplatná.
Proto bychom vás chtěli požádat o uhrazení v co možná nejkratším
možném termínu. Kapacita tábora činí 50 dětí a při dovršení tohoto počtu
budeme nuceni přihlášení odmítnout.
Doplatek tábora musí být zaplacen nejpozději do neděle 29. 5. 2016,
v tento den se také bude konat od 18:00h informativní schůzka rodičů na
adrese: TJ Spartak Hrdlořezy - Před mosty 1, Praha 9, Hrdlořezy 190 00
Platby prosím zašlete:
Číslo účtu pro platby - 8111040028/5500, jako VS uveďte rodné číslo
dítěte a do poznámek pro příjemce napište celé jméno dítěte.
Daňový doklad bude vystaven a předán v den odjezdu. V případě platby
přes zaměstnanecké odbory mě prosím kontaktujte na tel: 606 776 775
nebo zašlete fakturační údaje na e-mail:
kabelkas@seznam.cz, taborhrdlorezy@seznam.cz

Storno poplatek tábora činí 2 500,- Kč
VELICE DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI NÁŠ TÁBOR A BUDEME SE SNAŽIT, ABY
VAŠE DĚTI MĚLY CO NEJVÍCE KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ A VZPOMÍNEK NA LÉTO.

