26. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS POŘÁDÁ TÁBOR

Hvězda jihu

I letos pořádá náš křesťanský dětský oddíl kromě
tradičního dvoutýdenního stanového tábora i „malý
tábor“ v budově určený pro děti do 11 let. Tábor bude opět spojen s příměstským táborem pro děti
předškolního věku.
KDY A KDE?

19. – 26. srpna 2017, z toho 19. – 20. 8. bude
úvodní puťák údolím Bystřice a poté pobyt na základně Severka v Hrubé Vodě – Smilově. 21. – 25. 8.
bude zároveň probíhat příměstský tábor (odjezd kolem 9:00 a návrat
16:30). Na závěrečnou sobotu 26. 8. zveme děti i jejich rodiče na vodu.

TÉMA?

Chceš se dozvědět, jaké to je v jižní Africe, mezi lvy, žirafami a zlatokopy?
Chceš se dostat do party hledačů diamantů? Najít ten největší diamant na
světě? A může být ještě větší poklad?

PROGRAM?

Během tábora odhalíme nejen starý příběh z jižní Afriky diamantových polí
Transvaalu, ale i mnoho ještě starších příběhů z Bible. Můžete si vyzkoušet
různé tradiční i netradiční sporty, rukodělné aktivity i tábornické dovednosti,
výlety do okolní přírody i čvachtání v říčce hned u tábora. Pro táborníky bude zajištěno jídlo 5x denně i večerní setkávání u táboráku.
Možná se opět setkáš se svými kamarády z předešlých táborů a nebo, pokud jedeš na tábor poprvé, právě zde můžeš navázat nová kamarádství a
zažít spoustu dobrodružství. Jsi srdečně zván...

CENA?

Cena je odstupňovaná podle data přihlášení a zaplacení zálohy 300 Kč: do
30. 4. činí 700 Kč, později 900 Kč resp. 180 Kč / den. Cena platí pro
všechny formy tábora a zahrnuje vše včetně dopravy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na letní tábor 26. PH Royal Rangers v ČR 19. – 26. SRPNA 2017
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………….………………………………………….
OSLOVENÍ / PŘEZDÍVKA

…………………………………

RODNÉ ČÍSLO …………………………… TŘÍDA ZŠ ……….. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA …………………..
ADRESA ……………………………………………………………….……………………………………..
TELEFON A E-MAIL NA RODIČE:………..……………………………………………………………………..
PUŤÁK: ANO / NE *

FORMA TÁBORA: PŘESPÁVÁNÍ / DOJÍŽDĚNÍ *

ZÁLOHA ……………………… KČ

DOPLATEK ČINÍ ………………

ZAPLACENA DNE

………………………

………………………………
PODPIS ÚČASTNÍKA

VODA: ANO / NE *
V HOTOVOSTI / NA ÚČET *

….….…………………
PODPIS RODIČŮ

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ZÁLOHY V HOTOVOSTI
TÁBOR ROYAL RANGERS V TERMÍNU 19. – 26. SRPNA 2017
Potvrzujeme, že účastník ……………………………………….………………………….
zaplatil dne ………………..….. zálohu …………………….. Kč.
Doplatek splatný do 21. srpna 2017 činí …………………….. Kč.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKY A ZÁLOHY vybírají vedoucí Royal Rangers v Olomouci, na požádání vám podepíší
přiložené potvrzení (to jinak vyplňovat nemusíte). Přihlášku lze také zaslat
na níže uvedenou kontaktní adresu a peníze na účet 26. PH RRvČR
2100915354/2010, variabilním symbolem pak je rodné číslo.
Můžeme vám také vystavit fakturu pro FKSP nebo sociální úřad.
PODROBNÉ INFORMACE včetně nástupního listu všichni přihlášení dostanou do konce července. Na další dotazy vám odpoví vaši vedoucí Royal Rangers, velitel 26.
přední hlídky Robert Myška (Litovelská 22, Olomouc 77900, mobil 776 733
381) nebo hlavní vedoucí tábora Tomáš Švec (mobil 773 547 527).
NA INTERNETU nás najdete na adrese
e-mail: 26ph@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. Tábor má omezenou
kapacitu míst a kdo se dřív přihlásí, ten spíš jede.
• Přihlášku 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.
• Na tento tábor je možná pouze společná doprava organizovaná z Olomouce. 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, vyplňte také výše uvedené potvrzení.
Vedoucí přebírající od vás přihlášku a zálohu vám jej potvrdí svým podpisem.
V opačném případě potvrzení 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 Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy 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.

