
   

Závazná přihláška na letní tábor Jedovnice 2018 

Jméno dítěte:   Příjmení:      Datum narození:   

 

Adresa :         PSČ:   

Telefon rodičů:        E-mailová adresa:                                                                                                           

Souhlasím, že si stáhnu z internetových stránek tábora 

www.tabordlouhaloucka.cz účastnický list, potřeby na tábor a doplňující údaje 

zatrhněte příslušnou kolonku.     ANO             NE      

Dítě přivezu na tábor do Jedovnice   ANO             NE (nastupuje v Dlouhé Loučce) 

Prosím zakroužkujte turnus, o který máte zájem: 

 

0. turnus: sobota 7. července – sobota 14. července 2018  cena: 2 000 Kč 

1. turnus: sobota 14. července – sobota 28. července 2018      cena: 3 400 Kč 

2. turnus: sobota 28. července – sobota 11. srpna 2018  cena: 3 400 Kč 

0. turnus je určen dětem od 7 do 10 let a je týdenní. 1.a 2.turnus je čtrnáctidenní a je určen pro děti od 7 do 15 let.  

Všechny turnusy budou programově věrné tradicím našich táborů. 

Pokud potřebujete vystavit fakturu pro zaměstnavatele, uveďte jeho přesnou adresu: 

Název firmy:        IČO:              

Adresa firmy:        PSČ:     

Jméno a příjmení případného spolubydlícího ve stanu:                             

Datum podání přihlášky:   Podpis rodičů:     

 

(zde odstřihněte a informace o táboře si ponechte pro vlastní potřebu) 
 

0. turnus: sobota 7. 7. 2018 – sobota 14. 7. 2018    cena: 2 000 Kč  Martina Horňáková    732 765 996 

1. turnus sobota 14. 7. 2018 – sobota 28. 7. 2018   cena: 3 400 Kč  Radek Häuser   724 049 024  

2. turnus sobota 28. 7. 2018 – sobota 11. 8. 2018   cena: 3 400 Kč  Dušan Horňák                  732 646 229                                                                                                                                                                  

Úhrada poplatku za tábor: 

Hotově:    Miroslava Horňáková       přihlášky posílejte poštou na tuto adresu,  osobně 

Rýmařovská 409               hlavním vedoucím tábora, elektronicky na e-mail 

Dlouhá Loučka 783 86      mirkahornakova@centrum.cz 

mob.: 739 089 895 

 

Převodem na účet:  Číslo účtu 1800929349/0800 

Variabilní symbol: datum narození a jméno dítěte 

 

Platba musí být uhrazena nejpozději  před nástupem na tábor. Pokud dítě nepojede na tábor, oznamte 

to co nejdříve vedoucímu tábora, aby mohl zařadit náhradníka. Po domluvě s Miroslavou 

Horňákovou je možné domluvit individuální splátkový kalendář.    
Další informace na http://www.tabordlouhaloucka.cz, mirkahornakova@centrum.cz 
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