
Přihláška na letní tábor vlčat a světlušek 2012

Přihlašuji svého syna/dceru na letní tábor pořádaný 70. oddílem Junáka, 28. středisko Brána Brno.

Informace o dítěti:

• jméno: ….............................................................................................................

• bydliště: ….............................................................................................................

• datum narození: ….............................................................................................................

Tábor  se  uskuteční  poblíž  obce  Uhřínov  (nedaleko  Velkého  Meziříčí,  okres  Žďár  nad  Sázavou) 
v termínu 30. 6. - 14. 7. 2012. Cena pobytu dítěte činí  2500,-  Kč a  je  třeba ji  uhradit  nejpozději 
16. 6. 2012 (do tohoto termínu prosím rovněž odevzdejte přihlášku). Pokud chcete tábor platit 
fakturou přes zaměstnavatale, nahlašte tuto skutečnost táborovému hospodáři (Klára Němečková, 
larca@centrum.cz, 776 366 296) do 31. 5. 2012.

Bohužel se nám v minulosti často stávalo, že se nedařilo vybrat peníze včas. To nám však dosti  
komplikuje přípravu tábora, neboť již před jeho začátkem je potřeba uhradit nemalé výdaje s ním 
spojené. Rozhodli jsme se proto, že termín zaplacení tábora je závazný (na případné výjimce je 
možné se domluvit do konce května). Pokud někdo nezaplatí  včas, bude mu cena navýšena na 
2900,- Kč. Doufáme však, že k tomuto opatření nebudeme muset přistoupit.

Jméno rodiče (zákonného zástupce): ............................................. Podpis: .........................................
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