5. přední hlídka Royal Rangers Třinec pořádá letní stanový tábor

Narnie: Princ Kaspian
Základní informace
5. přední hlídka Royal Rangers Třinec… Kdo jsme?

Další informace… Kde hledat?

Royal Rangers je křesťanská, nezisková organizace, která
dlouhodobě pracuje s dětmi po celém světě. Naše přední hlídka
v Třinci se po celý školní rok snažila připravovat zajímavé výlety,
schůzky a víkendovky. A teď je tady finále… Nejlepší a nejzajímavější
akce roku – stanový tábor.

Na webu: http://5ph.royalrangers.cz/
Na facebooku: @5phRR
Dotaz emailem: 5ph@royalrangers.cz

Nebo se obraťte na hlavního vedoucího (Timotej Tomíček)

Stanový tábor… Co se tam bude dělat?
Děti se zábavnou formou naučí spolupracovat ve skupině a
komunikovat s ostatními. Díky vyváženému poměru sportu a práce
získají děti i nějaký ten sval navíc. Nenásilnou formou jim předáme
křesťanské poselství. Tým skvělých vedoucích povede děti ke
zdravému a plnohodnotnému životu.

Tel.: 776 622 166
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Jaké papíry musím vyřídit a kdy je odevzdat?

Pořádá 5. přední hlídka Royal Rangers Třinec

Veškeré dokumenty najdete ke stažení na stránce:
http://5ph.royalrangers.cz/o-nas/stahnout.html

Termín:

1. – 9. 7. 2020

Místo:

Loučka pod Javorovým

Cena*,**,***: 1800 pro členy hlídky
2000 pro ostatní

Přihlášku

vedoucímu do 20. června**

Posudek o zdravotní způsobilosti*

vedoucímu do 20. června**

Karta zdravotní pojišťovny (nejlépe kopie)

v den nástupu na tábor

Sourozenecká sleva 200Kč na každé dítě
Storno poplatky: V případě zrušení přihlášky po 20. 6. bude vráceno 60%
pouze při dodání potvrzení od lékaře s diagnózou znemožňující účast
dítěte na letním stanovém táboře.
Pamatujte, že kapacita tábora je omezená (29 dětí), neváhejte proto
s včasným přihlášením dokud jsou místa.
Seznam potřebného vybavení a bližší informace k odjezdu dostanou
přihlášení účastníci emailem.
*platba na účet číslo 2200898635/2010, do zprávy pro příjemce uvést jméno/jména
účastníků, variabilní symbol 3
**cena platí pouze, pokud platba dojde na účet nejpozději do 2. 6. při pozdějším přihlášení
je cena o 200Kč dražší. Nejpozdější termín přihlášení je potom 20. 6. (Prosím počítejte
s tím, že převod peněz mezi jednotlivými bankami může trvat až 3 pracovní dny, v daných
termínech už musí být peníze na našem účtu.)
***na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo potvrzení o
přihlášení

*platnost dokumentu 2 roky, tzn. lze použít potvrzení z předchozího roku
**stačí emailem, papírovou verzi nutné odevzdat pří předání dětí

