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Vážení rodiče!!!

Zasíláme Vám informace o letošním táboře oddílu GINKGO. Cena tábora je 4 400 Kč, resp. 2 000 Kč. V ceně je
zahrnuta strava, doprava osob, doprava táborového vybavení, nákup a odvoz dřeva na podsady, pronájem pozemku,
pojištění apod. Doufáme v účast všech, neboť tábor bude jako vždy vyvrcholením naší celoroční činnosti. V případě, že
částku již zaplatíte a Vaše dítě se z vážných důvodů nebude moci zúčastnit, peníze Vám budou samozřejmě vráceny.
Okresní hygienik návštěvy rodičů na táboře zakazuje, my je nedoporučujeme
z důvodů psychologických dopadů na ostatní účastníky tábora. Vezměte to, prosím, na vědomí!
Tábor můžete zaplatit:
1> hotově (poslat po dítěti či osobně)
2> převodem na číslo účtu 289921379/0800; na žádost Vám vystavíme fakturu (případně pro Vašeho zaměstnavatele)
!!! Prosíme, zaplaťte nejpozději do 10. června 2016

!!!

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE ODDÍLU GINKGO 2016
KDE?

jako vždy 2 km od obce Machov v podhůří Broumovských stěn - louka u hájovny „Řeřišný“

A D R E S A : Tábor oddílu GINKGO (Řeřišný), pošta Machov, PSČ: 549 63, Královehradecký kraj
Termín „Celý tábor“ – termín pro všechny členy od 4. třídy ZŠ výše
KDY?

2. 7. - 22. 7. 2016

CENA:

4 400 Kč

O D J E Z D : v sobotu 2. 7. 2016, sraz v 7:40 hod. na Hlavním nádraží
(spodní vestibul nádraží u výtahů z metra), odjezd vlaku (Ex 147 Landek) v 8:24 hod.
P Ř Í J E Z D: v pátek 22. 7. 2016, vlakem (R 920 Krakonoš) ve 21:43 hod. na Hlavní nádraží
Termín „Medvíďata“ – termín určený výhradně pro členy z 2. a 3. třídy ZŠ
KDY?

9. 7. - 17. 7. 2016 – termín „Medvíďata“

CENA:

2 000 Kč

O D J E Z D : v sobotu 9. 7. 2016, sraz v 8:30 hod. na Hlavním nádraží
(spodní vestibul nádraží u výtahů z metra), odjezd vlaku (R 945) v 9:11 hod.
P Ř Í J E Z D : v neděli 17. 7. 2016, vlakem (R 924 Cidlina) v 17:43 hod. na Hlavní nádraží
P O Z O R ! Vzhledem k možnosti volného přechodu do nedalekého Polska je užitečné, když Vaše dítě má
s sebou i vlastní cestovní pas (nebo občanský průkaz dítěte), neboť polská část Broumovských stěn je též
velmi pěkná. Není to samozřejmě podmínka táborové účasti, ale Vaše dítě by bez pasu mohlo být ochuzeno
o několik zajímavých zážitků.
Prosíme Vás o vyplnění Přihlášky na tábor a přiloženého Dotazníku o zdravotním stavu. Pošlete nám je,
prosím, obratem po Vašem dítěti nebo je doručte osobně. Lékařem potvrzený Posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte (případně obdobný platný formulář ze školy v přírodě) je možno spolu se formulářem
Zmocnění a určení osob podle zákona o zdravotních službách dodat později. Prohlášení
o bezinfekčnosti nám předáte až při odjezdu na tábor (musí být podepsáno v den odjezdu na tábor!).
S pozdravem

Eliška Surmová (Eliška), hlavní vedoucí oddílu – tel. 721 821 883
Martin Provazník (Greymon), hlavní vedoucí tábora – tel. 733 544 010

