
P�EDB�ŽNÁ  P�IHLÁŠKA  NA SKAUTSKÝ  TÁBOR 2018

Ú�astnický poplatek pro registrované v r. 2018:                       neregistrované

      1.700,- K�                             2.000,- K�

Termín uzáv�rky p�edb�žných p�ihlášek: 25. kv�tna 2018
Vypln�nou p�edb�žnou p�ihlášku lze odevzdat elektronicky na adresu:       vita.fr@email.cz

P�edb�žná p�ihláška slouží jako podklad pro vystavení závazné �ÁDNÉ P�IHLÁŠKY

�

Letní tábor 2018 - Návratka k p�edb�žné p�ihlášce

Jméno ú�astníka:

Zú�astní se v celé délce tábora d�vod neú�asti v celé délce

Zú�astní se pouze v dob� od: do:

Zákonný zástupce:

Podpis:
(pokud není odevzdáno elektronicky)

Skautské oddíly Studénka po�ádají 27. letní stanový tábor, letos op�t v 
katastru obce Nedašov.
- Doprava je plánována autobusem tam i zp�t.
- P�íjezdy a odjezdy mimo spole�ný termín - doprava VLASTNÍ
- Materiál bude vezen náklad. autem, osobní zavazadla pak autobusem.

Termín konání tábora:  8.(Ne) –  21.7.2018  (So)

- Poplatek vychází z p�edb�žného rozpo�tu a m�že být na základ� podložených skute�ností 

upraven.

- V p�ípad� napln�ní stavu mají p�ednost registrovaní �lenové

Poplatek na tábor lze uhradit bezhotovostn� na ú�et st�ediska, nebo v hotovosti na sch�zce s rodi�i p�ed táborem.
Data pro bezhotovostní úhradu:
�. ú�tu 210 109 47 97 / 2010
konst. symbol 0558,   VS prvních 6 �íslic R�
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