26. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS POŘÁDÁ TÁBOR

Bratrstvo

„Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se
stát bojovníkem. Chlapci jsou vybíráni do skupin zvaných bratrstva a musejí podstoupit tříměsíční výcvik v námořnických dovednostech,
ovládání zbraní a bojové taktice. Bratrstvo stojí
proti bratrstvu a soutěží spolu v řadě úkolů. Vítěz může být jen jeden ...“
Patříš-li mezi kluky nebo holky, co se nebojí
dobrodružství ani práce, chceš-li si vyzkoušet
táboření i plavbu po jezeře, chceš-li poznat správné kamarády…
Neváhej, jedno z našich bratrstev tě čeká!
KDY A KDE? Tábor 26. přední hlídky Royal Rangers Olomouc a 48. přední hlídky Prostějov
se koná ve dnech 9. – 22. 7. 2017 na tábořišti poblíž obce Roudno
u přehrady Slezská Harta. Stanový tábor je určen dětem ve věku 7 – 15 let.
PROGRAM?

I letos se můžete těšit na život v přírodě, zábavu s kamarády i napětí celotáborové hry. Na programu budou výlety do okolí, koupání i pádlování, tábornické odborky i sportovní turnaje. Jídlo 5x denně máte zaručeno, ale vězte předem, že bez práce nejsou koláče . Součástí večerních táboráků a dopoledních
oddílových programů bude křesťanské vyučování. Můžete poznat nové přátele,
a budete-li chtít, můžete také víc poznat Boha. Vyplujte s námi!

CENA?

Cena 2500 Kč platí pro ty, kdo řádně vyplněnou přihlášku odevzdají spolu se
zálohou 500 Kč do 30. dubna a zavážou se odpracovat 1 den na stavěčce tábořiště. V opačném případě platí cena 3000 Kč. Dále platí slevy 100 Kč za
každého platícího sourozence a stejně tak i 100 Kč pro registrované členy RR.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Závazná přihláška na letní tábor 26. PH Royal Rangers 9. – 22. 7. 2017
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………….………………………………………….
OSLOVENÍ / PŘEZDÍVKA

………………………………… VÝŠKA / VELIKOST TRIČKA ..…………………….

RODNÉ ČÍSLO …………………………… TŘÍDA ZŠ ……….. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA …………………..
ADRESA ……………………………………………………………….……………………………………..
TELEFON A E-MAIL NA RODIČE:………..……………………………………………………………………..
TELEFON / E-MAIL NA DÍTĚ: ……….……...………………………………………..… PLAVEC / NEPLAVEC*
DOPRAVA NA TÁBOR TAM: SPOLEČNÁ / INDIVIDUÁLNÍ *
ZÁLOHA ……………………… KČ

DOPLATEK ČINÍ ………………

ZAPLACENA DNE

CESTA ZPĚT: SPOLEČNÁ / INDIVIDUÁLNÍ *

………………………

V HOTOVOSTI / NA ÚČET *

………………………………

….….…………………

PODPIS ÚČASTNÍKA

PODPIS RODIČŮ

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ZÁLOHY V HOTOVOSTI
TÁBOR ROYAL RANGERS V TERMÍNU 9. – 22. 7. 2017
Potvrzujeme, že účastník ……………………………………….………………………….
zaplatil dne ………………..….. zálohu …………………….. Kč.
Doplatek splatný do 9. 7. 2017 činí …………………….. Kč.
Doprava

TAM: SPOLEČNÁ / INDIVIDUÁLNÍ *

Za 26.ph Royal Rangers v ČR: Jméno: …...…………………….

ZPĚT: SPOLEČNÁ / INDIVIDUÁLNÍ *

Podpis: …..................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKY A ZÁLOHY vybírají vedoucí Royal Rangers v Olomouci (příp. i jinde), na požádání
vám podepíší přiložené potvrzení (to jinak vyplňovat nemusíte). Přihlášku lze také zaslat poštou nebo mailem na níže uvedené kontaktní adresy a peníze na účet
26. PH RRvČR (č. ú. 2100915354/2010, variabilním symbolem je rodné číslo).
Můžeme vám také vystavit fakturu nebo potvrzení pro zaměstnavatele, sociální
úřad, zdravotní pojišťovnu apod.
PODROBNÉ INFORMACE včetně nástupního listu všichni přihlášení dostanou do konce června.
Na další dotazy vám rád odpoví hlavní vedoucí tábora Mgr. Robert Myška, Ph.D.
(Litovelská 22, Olomouc 77900, mobil 776 733 381) a další vedoucí 26. přední
hlídky Royal Rangers v Olomouci a 48. přední hlídky Royal Rangers v Prostějově.
NA INTERNETU nás najdete na adrese
e-mail: olomouc@royalrangers.cz

web: 26ph.royalrangers.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
• Tato pozvánka a přihláška může být dále bez omezení kopírována a šířena.
• Odevzdejte raději vyplněnou přihlášku co nejdříve. Tábořiště má omezenou
kapacitu míst a kdo se dřív přihlásí, ten spíš jede.
• Přihlášku na přední straně listu prosím řádně vyplňte ve všech rubrikách, nehodící
se škrtněte (viz *).
Neúplně vyplněná přihláška nebude přijata!
• Adresa bydliště je nezbytná, pokud možno uveďte i přímé kontakty jak na rodiče,
tak na děti.
• Odpovědi u bodu Doprava na tábor a zpět jsou nezbytné kvůli zajištění společné
dopravy. Cena za společnou dopravu je zahrnuta v ceně tábora.
• Podpisem rodičů a podpisem svým se účastník zavazuje účastnit se celého táborového programu, dodržovat táborový řád a dbát pokynů vedoucích.
• Chcete-li mít stvrzenku o zaplacení zálohy v hotovosti, vyplňte také výše uvedené
potvrzení a vedoucí přebírající od vás přihlášku a zálohu vám jej potvrdí svým podpisem. V opačném případě tuto část přihlášky vyplňovat nemusíte.
• Záloha je vratná pouze v případě nemoci nebo jiných vážných důvodů. Doplatek se
vybírá nejpozději při nástupu na tábor.
• Osobní údaje obsažené v přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi vámi
a 26. PH RRvČR v Olomouci. Budou uloženy v sídle RR Olomouc a dále budou
poskytnuty pouze ústředí Royal Rangers v ČR, městu Olomouci a MŠMT v rámci splnění podmínek pro získání obecních a státních dotací. Svým podpisem vyjadřujete
svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů a se zveřejněním na táboře pořízených fotografií pro prezentaci Royal Rangers.

