
Přihláška na letní tábor vlčat a světlušek 2014

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 v Horní Čermné (okres Ústí nad Orlicí) v termínu 12. – 26. 7. 2014. Cena pobytu dítěte činí
2500,- Kč a  je  třeba  ji  uhradit  nejpozději  do  22. 6. 2014 (do  tohoto  termínu  prosím  rovněž  odevzdejte
přihlášku). Pokud chcete  tábor  platit  fakturou  přes  zaměstnavatele,  nahlašte  tuto  skutečnost  Jance  (Jana
Tkadlečková, jana.tk@seznam.cz, 721 698 180) do 1. 6. 2014.

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

Přihláška na letní tábor vlčat a světlušek 2014

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 v Horní Čermné (okres Ústí nad Orlicí) v termínu 12. – 26. 7. 2014. Cena pobytu dítěte činí
2500,- Kč a  je  třeba  ji  uhradit  nejpozději  do  22. 6. 2014 (do  tohoto  termínu  prosím  rovněž  odevzdejte
přihlášku). Pokud chcete  tábor  platit  fakturou  přes  zaměstnavatele,  nahlašte  tuto  skutečnost  Jance  (Jana
Tkadlečková, jana.tk@seznam.cz, 721 698 180) do 1. 6. 2014.

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

Přihláška na letní tábor vlčat a světlušek 2014

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 v Horní Čermné (okres Ústí nad Orlicí) v termínu 12. – 26. 7. 2014. Cena pobytu dítěte činí
2500,- Kč a  je  třeba  ji  uhradit  nejpozději  do  22. 6. 2014 (do  tohoto  termínu  prosím  rovněž  odevzdejte
přihlášku). Pokud chcete  tábor  platit  fakturou  přes  zaměstnavatele,  nahlašte  tuto  skutečnost  Jance  (Jana
Tkadlečková, jana.tk@seznam.cz, 721 698 180) do 1. 6. 2014.

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

mailto:manakko@gmail.com
mailto:manakko@gmail.com
mailto:manakko@gmail.com

