PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Spartakovci, Kosmákova 23, Brno
pořádá

Letní tábor Poutníci
Termín: 10. 8. – 24. 8. 2019 (sobota – sobota)
Kontakt: Michal Smažil

tel.: 735 078 687
775 313 247
Anna Mazánková
776 821 066

tabor@poutnici.org

Účastnický poplatek: 3 700, - Kč
V ceně je ubytování ve stanech s podsadou, strava a pitný režim, doprava tam
i zpět, základní pojištění, celotáborová hra a doprovodný program.
Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 30. 6. 2019
V případě pozdější neúčasti účtujeme storno poplatek 500 Kč.
Možnosti platby:
1.) převodem na účet č. 2901482018/2010,
VS: prvních 6 čísel rodného čísla dítěte
2.) v hotovosti na informační schůzce
3.) fakturou, nebo příspěvkem od zaměstnavatele po domluvě s hospodářkou
Annou Mazánkovou, tel: 776 821 066, email: poutnicipto@seznam.cz
Informační schůzka: čtvrtek 30. 5. 2019 v 18:00
na CVČ Fantázie, Tilhonova 49, Brno-Slatina
(schůzka je určena především pro rodiče dětí, kteří s námi jedou poprvé)
Místo: Sebranice u Litomyšle
Na tábořišti jsou stany s podsadou, jídelna s kuchyní, polní umývárky,
vojenská sprcha a suché WC. V okolí tábora se nachází lesy a louky vhodné na hry
i bazén ke koupání.
Program:
Táborem bude provázet celotáborová hra. V rámci ní nás čekají hry v lese, na
louce i ve vodě, koupání, výlety a samozřejmě nebudou chybět táboráky a zpívání
s kytarou. O děti budou pečovat kvalifikovaní vedoucí, které děti znají z celoroční
činnosti.
Tábor je určen především pro děti školního věku (po 1. třídě), které navštěvují náš
oddíl. V případě zájmu o účast jiného dítěte na táboře je nutné se předem domluvit
s vedoucím tábora.

Závazná přihláška na letní tábor Poutníci
Provozovatel tábora: PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Spartakovci,
Kosmákova 23, 615 00 Brno
Termín konání: 10. 8. – 24. 8. 2019
Místo konání: Sebranice u Litomyšle
Účastnický poplatek: 3 700,- Kč
Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 30. 6. 2019.
V případě pozdější neúčasti účtujeme storno poplatek 500 Kč.
Jméno a příjmení účastníka:................................................................................
Datum narození: ..................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: ...................................................................................
.............................................................................................................................
Jméno zákonného zástupce: ................................................................................
Telefon: ...............................................................................................................
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení: ......................................................
.............................................................................................................................
Další závažné informace pro provozovatele tábora: ...........................................
.............................................................................................................................
Přihlašuji závazně své dítě na tábor, souhlasím s výší poplatku a dalšími
podmínkami uvedenými v informačním textu přihlášky. Dle zdravotních
záznamů je dítě schopno zúčastnit se tábora. Dávám provozovateli tábora
souhlas s pořizováním fotodokumentace a videozáznamu a jejím použitím pro
prezentaci oddílu a Pionýra. Uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a podléhají
ochraně v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů v České republice platným od 28. května 2018.
V ……………….. dne ………………….

…………………………...
podpis rodiče

