OS Rokršti Cheb ve spolupráci s DDM Sova Cheb
pořádá letní chatový tábor pro děti od 6 do 15 let

Termín: 4. 7. - 17. 7. 2021
Místo: SOSEŇ u Jesenice
(areál se sportovním zázemím)

Cena: pro členy OS a DDM 5200 Kč

nečlen 5400 Kč

(v ceně je ubytování, strava, doprava autobusem, odměny pro děti + výlety)
Ubytování:
Strava:
Odjezd:
Příjezd:

sruby - podmínka vlastní spacák a deku
5x denně + pitný režim
4. 7. 2021 - dopravu a čas upřesníme na základě předložení závazné přihlášky
17. 7. 2021 - kolem 16,30 hod

Program:

V táborové hře se vydejme za dalším dobrodružstvím hledání pokladu pevnosti.

Nutné!

kopii kartičky zdravotní pojišťovny
prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
zprávu od dětského lékaře (to vše odevzdáte před odjezdem u autobusu)

Poznámka: Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu OS Rokršti, z. s. se sídlem v DDM Sova, Goethova 26 Cheb.
Po odevzdání přihlášky obdržíte složenku na zaplacení tábora.
informace: DDM Sova Cheb A. Fialová, telefon 723 150 675
Pozor!
Pokud chcete žádat příspěvky FKSP u vašeho zaměstnavatele, nezapomeňte vyplnit v přihlášce jeho přesnou
adresu.
Storno poplatky: do 20. června 10% z celkové částky
Týden před nástupem 40% z celkové částky
Pokud si přihlášený najde náhradníka, storno poplatky se neúčtují.
Tyto informace uschovejte!

Závaznou přihlášku odevzdejte do 30. 4. 2021
Tábor je možno platit zálohově, polovinu do 15. května a 2. část do 10. června 2021.
Děti, které byly vloni s námi a mají opět zájem o tento LT, musí poslat přihlášku do 28. února 2021 nebo telefonicky si
zajistit místo u Aleny Fialové v DDM Cheb.
-------------------------------------PŘIHLÁŠKA--------------------------------------Letní tábor 2021 variabilní s.

Jméno...................................................... Příjmení........................................................................................................................
Datum narození..................................... Zdr. poj ........................................................................................................................
Adresa bydliště......................…………………………………………………………………………PSČ..........................................................
Telefon....................................................................email. adresa……………………………………………………………………………………
/čitelně/
člen DDM

Ano - Ne

Cena poukazu pro člena

5200,-Kč

člen OS Rokršti

Ano - Ne

Cena poukazu pro nečlena 5400,-Kč
Vedení tábora chci upozornit - na léky, omezení, nemoci.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Žádám o příspěvek FKSP ANO - NE
Přesná adresa zaměstnavatele pouze při žádosti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………........................................
Budu platit zálohově ANO - NE
Datum ………………………………2021
Přihlášku odevzdat do 30. 4. 2021

Podpis rodičů..........................................................................

Dokumentace na LT bude od 1. 2. 2021 na internetových stránkách: www.rokrsti.org a www.ddmcheb.cz

