A zase tábor – pro nováčky jejich "poprvé", pro nás ostatní týden, bez něhož prázdniny
prostě nemohou být... (obzvláště po "domácím vězení" v koro-době).
Stany, kamarádi, povídání, přemýšlení, tvoření a večerní zpívání u ohně...
Jaké to bude letos? Hustý!!! No, tam nesmíš chybět!

HROZINKOVSKÝ LETNÍ TÁBOR
Pořádá Klub Pathfinder, oddíl 045 - Hrozinky
KDY:

9. – 16. 8. 2020 (neděle - neděle)

KDE:

tábořiště Klubu Pathfinder Dolany u Luže
49.8515978N, 16.1040594E

KDO:

táborníci 6 - 15 let

CENA:

2600 Kč, sleva: 200 Kč pro členy KP, 100 Kč sourozenecká

CO TAM?

celotáborová dobrodružná hra - pro malé i velké, bojínky i otrlé zálesáky... pst, však

uvidíte... Taky hra na pravdu o sobě samém, na co si troufnu a co dokážu - "Bobříci" :-)
... a samozřejmě tábornické dovednosti, kreativní činnosti, povídání a večery u ohně a potůček
... a taky kadibudky, opravdická tma, umývárky i se "sprchou" (a desinfekcí) - a někdy i teplou vodou :-)
a výtečné HAMINY: 5x denně připravují naše úžasné kuchařky - kouzelnice
A kde máme hotel? na louce, u potoka, v podsadových stanech, s vlastním spacákem a karimatkou

PŘIHLÁŠKY

– do 14. 6. 2020

- elektronická přihláška na https://1url.cz/@tabor2020, nebo zaslat na e-mail: rvvlachova@seznam.cz

PLATBU
zálohu 1000 Kč nebo celou platbu předejte hotově Viki, nebo zašlete do 14. 6. na účet Klubu Pathfinder:
č. ú. 2400101213/2010, variabilní symbol: 201022, specifický symbol: datum narození táborníka ve tvaru
ddmmrrrr (např. u narozeného 1. 3. 2010 bude tvar s. s. 01032010 - důležité pro identifikaci platby!) Doplatek
k záloze bude vybírán při nástupu na tábor. V případě následné neúčasti, nezapříčiněné zdravotním či jiným
vážným důvodem, zálohu nevracíme.
Budete-li žádat zaměstnavatele o příspěvek na tábor, sdělte tuto skutečnost a vyplňte údaje potřebné
k vystavení faktury (viz též příloha - druhá strana zvadla).

Další informace + konkrétní info k odjezdu a vybavení bude sděleno přihlášeným nejpozději do půlky
července (e-mailem). Můžete se natěšit fotkami a videi z minulých táborů a akcí:
https://www.zonerama.com/KlubPathfinder-Hrozinky/316255
Těšíme se na všechny odvážné táborníky a rodičům přejeme, aby to zvládli!

Viki Vlachová a celý TÝM: Patrik, Šimon, Katka, Jarda, Kamil, Radek, Ríša, ...
Kontakt: V. Vlachová, e-mail: rvvlachova@seznam.cz, mobil: 602 285 145; www.pathfinder.cz

PŘIHLÁŠKA - LETNÍ HROZINKOVSKÝ TÁBOR, 9. - 16. 8. 2020
na webu je k dispozici i (rovnocenná) elektronická přihláška
Příjmení a jméno:
Adresa:
Datum narození:
Registrován/a v KP:

Třída (ve škole, nyní):
ANO

NE Vegetarián:

nehodící se škrtněte

ANO

NE

Mail rodiče:

Platba
za tábor:

Je to můj tábor číslo:

nehodící se škrtněte

Zdravotní pojišťovna:

Částku ................ Kč jsem poslal/a na účet KP
2400101213/2010, v.s. 201022 + uveďte specifický
symbol a datum odeslání platby:

Budu platit fakturou: ANO - NE nehodící se škrtněte
- údaje pro vystavení uvádím níže
Zdravotní omezení/požadavky:
Alergie:
Léky - název a způsob užívání:
Telefon rodiče/zákonného zástupce v době tábora:
Poznámky:

Žádám o zaslání faktury mému zaměstnavateli
Jméno, adresa a datum narození
dítěte, na které žádám příspěvek

Částka, o kterou žádám (cena tábora)
Jméno zaměstnance (rodiče)
Přesný název zaměstnavatele

Fakturační adresa (sídlo firmy)

IČ zaměstnavatele
Údaje budou zpracovávány pouze za účelem uspořádání tábora, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a k plnění
dalších zákonných povinností podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (kap. II, čl. 6/1b, čl. 9/2c)

