Základní informace
Co: letní stanový tábor
Téma: Cesta do neznáma
Kdy: neděle 21. července – neděle 28. července 2013
Kde: základna RR Hostěnice (Loc: 49°13’55.141″N, 16°46’34.751″E)
Pro koho: děti ve věku od 7 do 15 let
Ubytování: podsadové stany
Stravování: 5x denně + pitný režim
Pořadatel: 24. Přední hlídka (IČO: 69744114), Royal Rangers Brno
Velitel tábora: Lada Suchomelová, tel. 773 981 447
Zástupce velitele: Viktor Krištof
Zdravotník: Ing. Přemysl Kavalec, tel. 606 147 916
Tábořiště se nachází u obce Hostěnice na hranici Moravského krasu. Od účastníků
vyžadujeme samostatnost v udržování osobní hygieny i pořádku v osobních věcech a ochotu
poslouchat vedoucí. Při nedodržení táborového řádu je provozovatel oprávněn ukončit dítěti
pobyt na táboře a odeslat ho domů.
Cena tábora a placení
Cenu tábora je možné zaplatit buď v hotovosti velitelce tábora L. Suchomelové, nebo
složenkou typu A, či převodem na účet č. 160450254/0300, název účtu 24. Přední hlídka
Royal Rangers. Jako variabilní symbol použijte datum narození dítěte.
Pokud přihlásíte své dítě na tento tábor a uhradíte poplatky do níže uvedených dat, vztahují se
na Vás tyto ceny:
Uzávěrky
Do konce května 2012
Do konce června 2012
Později

Člen RR
1800,- Kč
2000,- Kč
2300,- Kč

Nečlen RR
2000,- Kč
2200,- Kč
2500,- Kč

!!! Rozhoduje datum odevzdání přihlášky s potvrzením o zaplacení !!!
Další slevy:

100,- Kč za získání nového účastníka
100,- Kč za účast sourozence

Storno poplatky:
Do 15. 6. 2013
Do 30. 6. 2013
Později

25 %
50 %
100 % *

* Později bude vráceno 50 % poplatků pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou
znemožňující účast dítěte na letním táboře.
Přihlášku na tábor je třeba odevzdat spolu s platbou či s kopií dokladu o provedení platby, a to
buď velitelce tábora Ladě Suchomelové, nebo zaslat na adresu:
Lada Suchomelová, Nedbalova 24, 623 00 Brno-Kohoutovice.
Web: http://24ph.royalrangers.cz

