Přihláška
k účasti dítěte na letním táboře Vávrovka 2019
Pořadatel

Sedmička Planá nad Lužnicí z.s.
Strkovská 98, 391 11 Planá nad Lužnicí , IČ: 024 88 833
www.sedmickavavrovka.cz, e- mail: LTvavrovka@seznam.cz

Termín

30.června – 12. července 2019

Místo

táborová základna Vávrovka, která leží uprostřed lesů na severním okraji CHKO
Třeboňsko, v polovině cesty mezi Kardašovou Řečicí a Veselím nad Lužnicí

Celotáborová hra na téma PIRÁTI: KLETBA OSTROVU KOSTÍ se ponese v duchu bájí, mýtů a
legend.
Tradičně bude program obsahovat prvky outdooru, výlety za koupáním a
večery u táborového ohně
Hlavní vedoucí tábora Kateřina Vlková, Průběžná 197, 391 11 Planá nad Lužnicí, tel 607 922 368
Doprava

na tábor a zpět je řešena individuálně, mapu příjezdové trasy k táboru
Vám zašleme

Cena poukazu 3 550,- Kč zahrnuje stravování, ubytování (v podsadových stanech po dvou),
zajištění programu a úrazové pojištění účastníků
Úhradu ceny poukazu proveďte prosím do 1.6.2019 na účet číslo 107-680 421 0297/0100,
jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (23.8.2063=23082063)
Přihlášku

zašlete co nejdříve na adresu hlavní vedoucí tábora, nejpozději do 1.6.2019
Provozovatel si vyhrazuje právo registrovat jen ty přihlášky, které jsou podloženy úhradou ceny
poukazu v plné výši a odmítnout přihlášky nad kapacitu tábora. Potvrzení o registraci přihlášky
Vám zašleme obratem společně s dalšími podrobnými informacemi

Informace o dítěti:
Jméno a příjmení …………………………..…………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………… Rodné číslo …………………………………….
Adresa bydliště …………………………………………………………………………PSČ…………........
Ve stanu chce bydlet s ………………………………………………………………………………………..
Informace o rodičích:

matka

otec

Jméno a příjmení

……………………………………..

…………………………………….

Telefon

..……………………………………

…………………………………….

E-mail

..……………………………………

……………………………………..

Přihlašuji své dítě na letní tábor Vávrovka 2019 a svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů. Souhlasím s tím,
aby pořadatel akce zpracovával a evidoval osobní údaje poskytované jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň
dávám souhlas k používání fotografií pořízených v rámci tábora pro prezentaci pořadatele.
Pro platbu jsem použil/a variabilní symbol:…………………………….

V ……………………………………… .dne………………2019

……………………………..………………………
Podpis zákonného zástupce

