
 

Letní tábor 2016 – základní informace 
 

Druh:    letní stanový tábor  

Název: Záhada hlavolamu 

Téma:   dobrodružné – na motivy J. Foglara 

Kdy:      sobota 16. července – neděle 24. července 2016  

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  

Počet míst: 40 

Ubytování:  podsadové stany  

Stravování:  5x denně + pitný režim  

Pořadatel:  24. Přední hlídka Royal Rangers, IČO: 69744114 

Zodpovídá:  Ing. Simona Kavalcová  

  mob.: 728 100 488, e-mail: kavalcova.simona@seznam.cz  

Zdravotníci: MUDr. Lenka Kovářová, Mgr. Bc. Josef Jan Kovář. 

 

Cena: Základní cena 2 200,- Kč, ze které lze uplatnit slevy (viz níže). 
Zahrnuje pobyt, stravu, materiál, pojištění, odměny, veškeré vstupné a cestovné na akce 
v průběhu tábora. 
 
Slevy: 
a) pro člena Royal Rangers je sleva 200,- Kč 
b) za každého svého sourozence, který jede na tento tábor, 100,- Kč 
c) za získání každého nového účastníka, který s námi na tábor ještě nejel, 100,- Kč. 
 
Výše uvedené ceny platí pro přihlášky odevzdané s nevratnou zálohou 200,- Kč 
do 30. 4. 2016. 
 
Pro přihlášky odevzdané v termínu od 1. 5. 2016 do neděle 31. 5. 2016 
se zvyšuje základní cena na 2 500,- Kč, stále s možností uplatnit slevy (viz výše). 
 
Účastníci přihlášeni od 1. 6. 2016 hradí konečnou cenu ve výši 3 000,- Kč. 
 
Každá přihláška je vázána nevratnou zálohou ve výši 200,- Kč. Celková částka musí být 
prokazatelně uhrazena do 30. 6. 2016. Na požádání lze vystavit doklad, potvrzení nebo fakturu.  
Platbu lze provést hotově dle domluvy, nebo převodem na účet č. 160450254 / 0300 
Jako variabilní číslo použijte prosím datum narození dítěte. 
 
DATUM UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 30. 6. 2016 (po tomto datu nebudou další přihlášky přijaty). 

 
 

 
 
 
 

 



 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 
na letní stanový tábor, který se koná ve dnech 16. – 24. 7. 2016 v Hostěnicích:  
 
Jméno a příjmení:                                                                 Datum narození:                             .                    

Bydliště:                                                                                 Pojišťovna:                                     . 

Kontakt:                                                                                 Telefon:                                           .                                                                

 

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Dále 

souhlasím s pořízením a zveřejněním obrazové i zvukové dokumentace dle potřeb 

organizace. Souhlasím, že případný přebytek může být použit na další činnost 24. Přední 

hlídky Royal Rangers. 

 

Cena:                         zaplacena dne:                                          .Zákonný zástupce:                                

. 

 

 

 

Souhlas s táborovým řádem 

 

Souhlasím, že budu respektovat táborový řád a režim dne. Budu respektovat vedoucí  

a jejich pokyny. Jsem si vědom, že důsledek nerespektování těchto věcí může vyústit ve 

vyloučení z tábora a předčasný odjezd domů bez nároku na vrácení části poplatku. 

 

 

V………………….. dne…………………   ……………………………………………. 

               podpis účastníka 

 

 

 

Informace od rodičů pro vedoucí 

              

              

              

              

              

               


