LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

2.

zaslat poštou na adresu:
Martina Hurychová, Marxova 17, Hodonín, 695 01

3.

odevzdat osobně Jiřímu Vinklárkovi na pobočce Finance
Albatros. Ve všední dny od 8 do 17 00.
Na adrese: Velkomoravská 5, 69501, Hodonín
Telefon: 603 879 579.

BUBLINA Agentura pro děti a mládež, z. s.

již tradičně pořádá tábor v

OLŠÍ U TELČE

TERMÍN 14. 7. 2019 - 27. 7. 2019 CENA 3900 Kč

A CO DÁL?
Termín tábora 15. 7. 2017-29.-7. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Cena
táborapořádáme
3600,Jako už několik let
i letos
letní tábor pro děti v oblasti

Uhradit cenu tábora ve výši 3900 Kč za dítě a to nejpozději do 15. 5.
2019. Částku je možno platit:

Českomoravské vrchoviny, nedaleko města Telč. Děti jsou po celých 14
dní ubytovány ve stanech tee-pee. Hlavní náplní dne jsou bojové či
vědomostní hry, které jsou navzájem propojeny příběhem celotáborové
hry. Dále se děti učí základním tábornickým dovednostem a znalostem
přírody.

1. převodem na účet Bubliny čú: 240901879/ 0300 jako
variabilní symbol zadejte rodné číslo dítěte.
2. v hotovosti a to na pobočce Albatros Finance u Jiřího Vinklárka
viz výše.

Podrobné informace o táboře naleznete na našem webu
www.bublinahodonin.cz a www.facebook.com/taborolsi. Případné
dotazy rádi zodpovíme e-mailem (bublinahodonin@seznam.cz) i
telefonicky.
kontaktní osoby: Mgr. Martina Hurychová 728 421 775
Mgr. Jiří Vinklárek 603 879 579

Případné odhlášení dítěte je třeba uskutečnit nejpozději 3 týdny před
táborem, v opačném případě jsme nuceni účtovat si storno poplatek
1500 Kč.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím odevzdejte
do 1. 5. 2019. Můžete ji:
1.

zaslat mailem – naskenovanou nebo vyfocenou tabulku
na e-mailovou adresu:bublinahodoin@seznam.cz (je nezbytné
přihlášku vytisknout a ručně podepsat zákonným zástupcem
dítěte)

Během května obdrží každý účastník na e-mail táborový lexikon, kde se
dozvíte, co si s sebou vzít či nevzít, informace o odjezdu a další užitečné
rady.
O eventuálních změnách či plánované schůzce před táborem
informujeme především prostřednictvím mailu, proto jej prosím
nezapomeňte v přihlášce vyplnit.
Tábor je pořádán za finanční podpory města Hodonín a obce Rohatec.
Děkujeme a těšíme se na Vás, Vaše přihlášky a případné dotazy.
Tým Bubliny ☺
V Hodoníně dne 3. 2. 2019
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Olší u Telče

Olší u Telče

Robin Hood:
Legenda Sherwoodu

Robin Hood:
Legenda Sherwoodu

V posledních letech se rozšiřuje nabídka letních táborů
od airsoftových, počítačových, tanečních až po příměstské. Kdy
však vaše děti strávily 14 dní v překrásné přírodě, bez wifi,
elektřiny či jiných moderních vymožeností? Na okamžik zavřete
oči a představte si, že jste s námi na táboře. Před večerkou se
podíváte na nebe a vidíte hvězdnou oblohu, jakou jste ve městě
v životě neviděli. Jdete do svého tee-pee, kde vám už plápolají
plamínky ohně, který jste si rozdělali se svými novými kamarády.
Není nic lepšího než usínat u tepla táborového ohně. Ráno vás
probudí Kašpar svou hrou na kytaru a začíná další táborový
den… Otevřete oči. To byla jen malá ochutnávka toho, co s námi
vaše děti zažijí. Po jakém táboře budou mít vaše děti takové
zážitky?
Tak hurá na tábor.☺

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR OLŠÍ U TELČE
14. 7. 2019 - 27. 7. 2019

DÍTĚ

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:
Jméno a příjmení:

Adresa:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

E-mail:
Telefonní čísla:

Platba (zakroužkujte)

hotově

převodem

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v této přihlášce pro účely organizace.
Veškerá osobní data budou chráněna v souladu se zákonem č 101/2000sb. o ochraně osobních
údajů. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním v rámci činnosti a s archivací těchto fotografií a
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách tisku na internetu
atp.

Poznámky:

V

Podpis
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