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Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích
KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
Podchýšská 109, Praha 12 – Cholupice, 143 00
tel: 728 335 826, e-mail: mhcholupice@centrum.cz
číslo účtu:196219505/0300
IČO: 71246142

Hasičský letní dětský tábor Střela 2013
-- informace o táboře -Kdy:
Kde:
Pro koho:
Cena:
Sleva:
V ceně
zahrnuto:
Děti čeká:

Místo
tábora:

od neděle 10. do soboty 24. srpna
O den více zábavy pro děti
LDT Střela
Nová lokalita tábora
pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let (nejen z řad mladých hasičů)
děti zapsané u kteréhokoliv kolektivu mladých hasičů 4 400,- Kč, ostatní děti 4 500,- Kč
Na pobyty dětí přispívají některé zdravotní pojišťovny a někteří zaměstnavatelé
Možnost vystavení faktury na zaměstnavatele,…
Doprava autobusy, ubytování v chatkách, strava 5x denně, pitný režim po celý den, pojištění
*, veškeré pomůcky a materiál potřebný k zabezpečení činnosti dětí, odměny do soutěží,
dozor kvalifikovaných vedoucích, personálu kuchyně i zdravotníků…
Táborem děti provede etapová hra „LOVCI MAMUTŮ“. Kromě etapové hry děti čeká
spousta her, soutěží a lákavé odměny. Na návštěvu na tábor přijedou hasičské vozy a chybět
nebudou ani ukázky policie ČR. Tábor je naplněn množstvím sportovních aktivit, které jsou
doplněny praktickými tábornickými dovednostmi (uzlování, orientace v přírodě, zdravověda,
táboření, ohně, ohniště atp…) . Možnost koupání se nabízí v nedaleké říčce Střela. Přímo v
areálu tábora jsou hřiště nabízející možnost mnoha příjemných aktivit a her…
Letní tábor Střela leží v klidném údolí říčky Střely. Je obklopen lesy a loukami, které
využíváme táborovým hrám. Ke stravování dětí je určena plně vybavená jídelna, která slouží
i pro naše diskotéky, nebo, v případě deště, s ostatními klubovnami, jako zázemí pro naši
činnost v suchu. Součástí táborového areálu jsou sociální zařízení.

* pozn.: Pojištění je z ceny tábora hrazeno u dětí, které nejsou zapsány v žádném kolektivu mladých hasičů. U ostatních
dětí vyplývá pojištění při veškerých aktivitách mladých hasičů (včetně tábora) z uhrazení členského poplatku SDH za
příslušný rok.
Dohled a program dětí je zajištěn kvalifikovanými vedoucími. Hlavní vedoucí je Vítězslav Svoboda (31 let), držitel
kvalifikace vedoucí kolektivu mladých hasičů a hlavní vedoucí táborů a zotavovacích akcí pro děti a mládež.
Závazné přihlášky je třeba odevzdat co nejdříve a současně s tím je nutné uhradit v hotovosti či převodem zálohu ve výši
1000,- Kč, která je až do konce června vratná. Z důvodu omezené kapacity účastníků tábora bude pravidelně zveřejňován
seznam dětí ,které jsou přihlášeny a které mají zaplacenou zálohu. Po zaplacení zálohy bude dítěti rezervováno místo na
tábor. Po naplnění kapacity tábora budou na seznam připisováni náhradníci (za děti, které se odhlásí do konce července).
Do konce července je nutné uhradit zbytek částky doplatek je vratný rovněž do konce července. Rozhodující pro vrácení
peněz je storno závazné přihlášky do uvedeného data (stačí SMS storno přihlášky). Při platbě převodem uvádějte jména a
datum narození dětí.

Bližší informace (odjezd, příjezd, seznamy věcí, bezinfekčnost,…) budou rozesílány přihlášeným účastníkům na
přelomu června a července.

kontakt a informace: (Vítězslav Svoboda) tel: 728 335 826 e-mail: mhcholupice@centrum.cz
O kvalitě našeho tábora svědčí stále rostoucí počet jeho účastníků, stejně jako zážitky
a radost dětí, účastnících se našeho tábora v uplynulých 8 letech našeho tábora.
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Hasičský letní dětský tábor Střela 2013
Závazná přihláška dítěte na tábor (odevzdat co nejdříve)
odevzdat osobně, nebo zaslat na:
Vítězslav Svoboda, vedoucí MH SDH Cholupice, Praha 12 – Cholupice, Boješická 61, 143 00
Z důvodu maximálního počtu 130 dětí na táboře rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání
přihlášky a uhrazení zálohy za pobyt.

Závazně přihlašuji svého syna / dceru na Hasičský letní dětský tábor Střela 2013,
který se koná v termínu 10. až 24. srpna 2013
Jméno dítěte: ……………………………………

Rodné číslo: …………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………..
Tel. kontakt na rodiče v době konání tábora: …………………………………………………...
E-mail na rodiče: …………………………………………………………………………………
Mé dítě JE / NENÍ členem MH (nehodící se škrtněte) u SDH:..……………………………….

Beru na vědomí skutečnost, že při hrubém porušení táborového řádu může být mému dítěti ukončen tábor
a dítě může být, na náklady rodičů, předčasně vykázáno z tábora, bez nároku na vrácení peněz.
Táborový řád mimo jiné přísně zakazuje požívání alkoholu, cigaret či jiných omamných látek,
navštěvování chatiček jiných osob po večerce, zcizení cizí věci, úmyslné poškození cizí věci atd.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte a také ke zveřejnění jména ve
veřejném elektronickém seznamu účastníků tábora.

V …………….. dne……………2013

Podpis zák. zástupce: …………………………….

