
Skautský tábor Šemíkovice 2018 

  

Ve dnech 11. 8. – 22. 8. se uskuteční letní skautský tábor skautského oddílu Andromeda, který se letos 
bude konat v údolí řeky Rokytná nedaleko obce Šemíkovice. Čeká nás kamarádění se s přírodou, hry a 
spousta dalšího dobrodružství. Na táboře spíme v podsadových stanech s postelemi. Jíme 5 krát denně. 
Na tábořiště se přepravíme objednaným autobusem, odjíždět z něj budeme stejným způsobem. 

 
Aby se Vaše dítě mohlo tábora zúčastnit, předpokládáme jeho pravidelnou účast na celoročních 
aktivitách oddílu (družinové schůzky, výpravy a výlety oddílu a další). Dále je nutné odevzdat 
přihlášku na tábor a zaplatit poplatek.  

 
Pokud budete platit v hotovosti, domluvte se prosím co nejdříve s „Liškou“ (721 330 716 nebo 
hadasova.monika@gmail.com) na platbě. Informační schůzka k táboru se uskuteční dne 25. 6. 2018 od 
18:30 hod v klubovně, kde budete mít možnost zaplatit tábor a dozvědět se veškeré vaše dotazy.  

 
Pozor! Pokud budete platit přes účet, do zprávy pro příjemce je nutné použít jedinečné identifikační 
číslo vašeho dítěte! Napište Jelenovi (kontakt níže) a ten vám jej obratem poskytne. Toto číslo vám 
zůstane i pro další platby. Číslo účtu je 2100774950/2010. Variabilní symbol je 016. Účet je veden jako 
transparentní, neuváděje proto prosím žádné osobní údaje (jméno, rod. č., datum narození apod.)  
  

Přihlášku je potřeba odevzdat nejpozději do 25. 6., zaplatit poplatek je nutné do 8. 7. Cena tábora 

činí 2 700 Kč.  
Při platbě fakturou doplňte adresu zaměstnavatele. Faktury pro zaměstnavatele budou připraveny po odevzdání přihlášek.  

  

V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte vůdce oddílu Jakuba „Jelena“ Hadaše (tel.: 728 628 748 
nebo hadasjakub@gmail.com)    

 

Závazná přihláška na tábor 

Jméno:……………………………………… Datum narození:…………………………………. 

Rodné číslo:    

  

Bydliště:…………………………………………………………….  PSČ:…………………………... 

Jméno matky: ………………………………….. Telefon: ………………………………………  

Jméno otce: …………………………………..... Telefon: …………………………………......  

Adresa zaměstnavatele (při platbě fakturou – uveďte, o kterého rodiče se jedná):  

…………………………………………………………………………………………………................ 

Email na jednoho z rodičů: ……………………………………………………………………… 

Forma úhrady: (zakroužkujte)  

a) Převodem na účet    b) Hotově     c) Fakturou (Napsat adresu firmy!)  

 Mé dítě se zúčastní letního skautského tábora oddílu Andromeda ve dnech 11. – 22. 8. 2018, 

poplatek za tábor činí 2 700 Kč. 

  

V…………………………. dne………………2018 ____________________________  

     Podpis (zákonného zástupce)  

                    


