Tábor oddílů Pramínek a Paprsek 2013
Jako každoročně i letos jedou oddíly Pramínek a Paprsek na společný letní
tábor. Tábor se bude konat v termínu od 29. června do 13. července 2013.
Tento rok nastane opět změna v lokalitě konání letního tábora. Loňské tábořiště
se nám úplně nezalíbilo, nebyl tam takový klid, na který jsme z Horní Cerekve byli
zvyklí. A proto se vydáme znovu na nové místo. Letos budeme tábořit kousek od
vesnice Chanovice, které jsou vzdálené cca 15 km od Horaždovic.
Děti budou bydlet ve stanech s konstrukcí (s podsadou), v nichž jsou dřevěné
postele (jako na horách) a prkenné podlážky. Vaříme si sami v polní kuchyni. Koupat
se budeme v místním rybníku a dvakrát za tábor navštívíme veřejný bazén. V okolí
tábora se nacházejí lesy a louky. Samotný tábor bude situován daleko od rušivých
vlivů vesnice.
Pokud vaše dítě pojede na tábor, vyplňte, prosím, přihlášku a odevzdejte ji
nejlépe do 22.5.2013. Pokud budete žádat o příspěvek od odborů, dostanete od
oddílového vedoucího potvrzení o účasti vašeho dítěte na LT. A následně Vás žádáme
také o zaplacení převodem.
Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 21. června 2013. Při platbě složenkou nebo
převodem (prosíme o úhradu na účet č. 509 003 001 / 5500, jako variabilní číslo uveďte
rodné číslo Vašeho dítěte, abychom mohli platbu identifikovat. Cena tábora je 3700,Kč pro jedno dítě. Pokud nám peníze zbydou, budou navráceny. V ceně tábora je
zahrnuto stravování s pitným režimem, doprava - i na výlety, vstupné do památek i
plaveckého bazénu.
Dne 19. června v 19:00 bude v klubovně uspořádána schůzka pro rodiče, kde se
dozvíte detailní informace o táboře (čas odjezdu a příjezdu, co odevzdat při odjezdu
atd..), na kterou jste na základě přihlášek srdečně zváni. Máte-li jakékoliv dotazy,
kontaktujte vedoucí oddílů Pram + Pap:
Terezu „Placku“ Eiseltovou
email: eiseltovat@gmail.com, mobil: 608 326 443
Děkujeme Vám za včasné odevzdání přihlášek.

Přihláška na letní tábor oddílu Pramínek a Paprsek
Přihlašuji svého syna/svou dceru ………………………………………………………………
narozeného/ou ………………………………. , rodným číslem ………..…………………..….,
adresou ………………………………………………………………………………………….. a
zdravotní pojišťovnou ......................... na LT oddílů Pramínek a Paprsek konaném
v termínu 29.6. – 13. 7. 2013.

Platit budu (zaškrtněte): převodem – hotově
Datum:

Podpis rodičů:

