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PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA LDT TÁBORÁČEK 2020

Hlavní vedoucí
Termín
Místo
Cena
Ubytování
Stravování
Zaměření

Část II. - odevzdejte
Předběžnou přihlášku můžete:
 vytisknout, vyplnit čitelně hůlkovým písmem a odeslat na adresu provozovatele
 vyplnit přihlášku v počítači, vytisknout a odeslat na adresu provozovatele
 vyplnit přihlášku v počítači, uložit a odeslat na e-mail info@taboracek.eu
Jméno a příjmení dítěte:

Část I. - ponechte si u sebe
Provozovatel

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA LDT TÁBORÁČEK 2020

Táboráček - zábavní spolek z.s.
Šumavská 1011/4, 352 01 Aš, IČ: 01276875
Cindy Novotná
sobota 25. července - sobota 8. srpna 2020
Rekreační středisko SVATÝ ŠTĚPÁN - Cheznovice (u Rokycan)
Středisko je umístěno u rybníka Svatý Štěpán v nádherné přírodě Brdských lesů.
5.500,- Kč (skutečné výdaje činí 7.500,- Kč - rozdíl hradí partneři provozovatele)
čtyřlůžkové pokoje, WC a sprcha v pevné budově

Rodné číslo dítěte:
Kontaktní adresa pro korespondenci:

pět jídel denně, pitný režim po celý den (vegetariánská či bezlepková strava umožněna)

Náš tábor pořádáme již 18. rokem pro děti ve věku od 6 do 17let.

Jméno a příjmení matky:

Tábor je určen pro ty, kteří chtějí zažít dobrodružství, koupání v rybníku, sportovní utkání, stezku
odvahy, vycházky do přírody, výlety do okolních měst, překvapení.

Letošní celotáborová hra na téma:
Telefon a e-mail matky:

"PEVNOST BOYARD"

Večer máš na výběr - večerní hry, zpívání s kytarou u táboráku, diskotéku.
Na závěr tábora se rozloučíme na maškarním plese.
Zdravotní služba Zajištěna po celou dobu tábora zdravotníkem.
Děti mají na celou dobu tábora uzavřenu úrazovou pojistku.
Doprava
Vlakem až na místo pobytu v rámci celotáborové hry.
Nástupní místa - Karlovy Vary, Cheb, Plzeň, Praha (jiná dle domluvy).
Informace
Cindy Novotná
telefon: 775 179 144
e-mail: info@taboracek.eu
web: www.taboracek.eu
Přihlášky
Předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 30.4.2020.

Poznámka

Volná místa na táboře po tomto datu si ověřte na výše uvedeném kontaktu.
Pokud byste měli zájem o další přihlášky pro sourozence nebo kamarády svých dětí,
můžete si ji okopírovat, stáhnout nebo vyplnit elektronickou předběžnou přihlášku na
našich webových stránkách.

Telefon a e-mail otce:

Odkud jste se dozvěděli o našem táboře? Uveďte prosím, od koho máte doporučení, nebo
místo či adresu, kde byly informace k dispozici (letáček, web, reklama). Děkujeme za
zpětnou vazbu.

 zde odstřihněte

Závaznou přihlášku a další dokumenty obdržíte po odeslání předběžné přihlášky.

Jméno a příjmení otce:

V ………………………………….

dne ………………………………...…

Podpis rodičů ……………………………………………………………………….

