
 Závazná přihláška  
 na tábor v roubence aneb „Starověké divy světa“ pořádaný Klárou Zemanovou 

 

Závazně hlásím: __________________________________________________________ (jméno dítěte), 
 
datum narození dítěte: _________________________________________________________________ 
 
adresa: ______________________________________________________________________________ 
 
na tábor  v roubence: 

 Starověké divy světa 31.7. - 4.8.2017 

   PODROBNOSTI NA 2. STRANĚ jsem si pečlivě přečetl(a)  
 
Další údaje o dítěti a jeho zákonných zástupcích: 
Kontaktní e-mail, kam budou zaslány další  informace o táboře: 
 
e-mail:_______________________________________________________________________________ 
 
Kontaktní telefon či telefony na zákonného zástupce, který bude funkční v době konání akce. Lépe více 
kontaktů. Bude použit jak v případě upřesnění informací o návratu, tak v případě naléhavých případů. 
Pokud to bude u každé akce jinak, rozepište.: 
 

    Telefon (y):___________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Na co je dítě alergické či jaká má omezení (co nemůže jíst!) či jiné důležité informace: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Beru na vědomí, že dokud nezaplatím zálohu, nemám rezervované místo (podrobněji viz 2. strana) a 
může být místo podstoupeno dalším zájemcům.  
 
Souhlasím s podmínkami a se storno podmínkami (viz 2. strana). 
 
 

V ____________ dne: ______________               
 ___________________________________ 

podpis zákonného zástupce dítěte     
 
 

http://jenstejn.hrejsi.cz/tabory/      telefon: 777 55 27 29 (Klára Zemanová)     e-mail: klara@hrejsi.cz  
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Tábor v roubence 

31.7. – 4.8.2017 
aneb 

 „Starověké divy světa“ 
 

           
Stejně jako v loni se na pár dní se přeneseme do dob našich babiček a prababiček. Krásná roubenka, kde budeme bydlet, byla 
postavena v druhé polovině 18. století. A Ekocentrum Koniklec ji nádherně zrekonstruovalo včetně funkčních kachlových 
kamen, která rozhodně vyzkoušíme a něco v nich upečeme. Samozřejmě neopomineme řádně prozkoumat okolní lesy, kde 
krom pískovcových skal a zříceniny hradu vysochal v 18. století pan Levý nádherné sochy a reliéfy do skal.  
 
Pro koho:  
Akce je určena pro školáky (6 – 12 let). Za školáka považujeme už i děti, které jsou přijaté 
a po prázdninách nastoupí do 1. třídy. 
 
Co s sebou:  
Podrobný popis pošleme přihlášeným dětem. Každopádně budou děti potřebovat spacák. 
Budeme spát v 1. patře domu, kde jsou k dispozici matrace. 
Budu s sebou brát auto, takže spacáky a batohy či kufry dětem odvezu, aby cestování 
autobusem hravě zvládly i menší děti. 
 
Jídlo:  
Budeme začínat večeří, tedy na 1. den potřebují děti větší svačinu.  
 
Sraz:  (upřesníme) 31.7. cca 8:20  na Ládví  
Návrat:  (upřesníme) 4.8. kolem 17 - 18 hod.  
 
Počasí:  Neodradí nás. V případě deště budeme mít program v chalupě  
 
Přihlášky:  
Přihlášky posílejte co nejdříve na klara@hrejsi.cz. V případě malého počtu zájemců (méně než 10 dětí) se akce neuskuteční. 
Pokud zájemců bude více, platí pořadí platby zálohy! Maximální kapacita je 18 dětí. 
 
Cena:  

Standardní cena Při platbě do 1.5.2017 Druhý a další sourozenec 

2580 KČ 2350 Kč 2200 Kč 
Storno:  
Při stornování:  

 do 30.5.2017 vracíme již zaplacenou částku v plné výši 

 do 30.6.2017 je storno poplatek 20% z plné částky 

 do  20.7.2017 je storno poplatek 40% z plné částky 

 od 20.7.2017 je storno poplatek 80% z plné částky 
Výjimku tvoří stornování v důsledku nemoci, kde je třeba doložit potvrzení od lékaře.  
V takovém případě tvoří storno poplatek 25% z plné částky. 
 
O děti se postarají:  

 Klára Zemanová – zdravotník, kuchař, zásobovač a v případě potřeby i náhradní máma. 
Řada let práce s dětmi od školkáčků po středoškoláky.   
Zájmy: matematika, informatika, dramaťák, turistika, hudba, výtvarno.  
Akreditace Zdravotník zotavovacích akcí. 

 Zuzana Zemanová – programová vedoucí, řadu let jezdila na tábory jako praktikantka, 
celoročně pomáhá s vedením oddílu. Mezi dětmi je velmi oblíbená.  
Zájmy: Psychologie, výtvarné umění, vodáctví, turistika.  

 Veronika a Lucka – praktikantky 
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