od 1. 7. do 10. 7. 2022 v Protivanově (pro děti ve věku 6 ‐ 16 let)
Rekreační středisko Protivanov se nachází v nádherném prostředí Drahanské vrchoviny. V objektu tábora je
kuchyň, jídelna, sociální zařízení s teplou vodou, ohniště, hřiště, vlastní rybník na koupání. Děti budou bydlet
ve čtyřlůžkových chatkách nebo na pokojích ve zděných bungalovech. O děti budou pečovat zkušení vedoucí,
2 zdravotnice, 5 kuchařek.
Program: celotáborová hra Příšerky... (budeme promítat Příšerky s.r.o.), výlety, hry, soutěže, výtvarné
činnosti, koupání, tradiční i netradiční olympiáda, táboráky, karneval, diskotéky, jarmark, stezka odvahy,
turnaje, projížďky na loďkách.
Cena tábora: činí 4 350 Kč (zahrnuje dopravu autobusem, pojištění, ubytování, 5x denně strava + pitný
režim, upomínkové předměty, výlety, vstupné na výletech). Rodiče mohou požádat svého zaměstnavatele
o příspěvek z FKSP – vystavíme fakturu.
platba tábora – částka 4 350 Kč do 15. 5. 2022
V případě, že budou vydána vládní opatření ve věci COVID‐19, která zakazují pořádání dětských táborů,
vrátíme Vám účastnický poplatek v plné výši.
a) hotově u hlavní vedoucí tábora (Mgr. Monika Ondrová, Základní škola Žižkova 3, Krnov)
b) bezhotovostně č. účtu 238468826 kód banky 0300 Poštovní spořitelna
variabilní symbol – rodné číslo dítěte, uvádějte i jméno a příjmení dítěte!!!
Děti, které budou mít zaplacený tábor, dostanou během června bližší informace
(odjezd, příjezd, co si vzít s sebou) e‐mailem. Prosím, pište e‐mail čitelně.
Informace a odevzdání přihlášek:
Monika Ondrová, ZŠ Žižkova 3, Krnov, tel: 736 733 312
e‐mail: monikaondrova@seznam.cz (přihlášku naskenovat s podpisem)
informace o Duze Molero najdete na www.duhamolero.cz
------------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------------Letní dětský tábor Příšerky… 1. 7. – 10. 7. 2022 Protivanov
Duha Molero Krnov – PŘIHLÁŠKA
jméno a příjmení dítěte:
bydliště:

rod .č.:

škola:

třída:

jméno matky:
telefon na rodiče dítěte:

jméno otce:
e-mail: čitelně 

Přihláškou na tábor se zároveň stáváte členy neziskové organizace Duha Molero – volnočasové aktivity pro
děti a mládež. Členský příspěvek je zahrnutý v ceně pobytu, členstvím jste pojištěni na akcích Duhy v ČR u
pojišťovny Generali. Udílím souhlas k tomu, aby Duha Molero zpracovávala osobní údaje uvedené v této
přihlášce jen pro potřebu Duhy a za účelem realizace programů pro děti a mládež.
datum:

podpis rodičů:

