
26. LETNÍ TÁBOR DUHY AZ
22.7.-4.8. 2018
Vážení a milí!

Právě jste obdrželi první informační balík a přihlášku na letní tábor, který pořádá
dětská organizace Duha Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou (dále jen Duha AZ). Tábor
se  koná  od  neděle  22.  7. do  soboty  4.  8.  2018 na  tábořišti  Údolí  Slunce  poblíž
Železných  Horek  u Přibyslavi.  Určen  je  pro  děti  a  mládež  ve  věku  7-18  let  (po  domluvě  od  6  let;
v případě dosažení plnoletosti není možné se tábora účastnit).

Pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě na tábor, vyplňte  všechna volná pole v Závazné přihlášce.
Dále je  nutné navštívit  dětského či  praktického lékaře,  který potvrdí  absolvování  povinných očkování
a posoudí, zda je dítě zdravotně způsobilé a může se tak tábora zúčastnit.  Závaznou přihlášku (včetně
části týkající se zdravotního stavu dítěte) poté potvrďte coby zákonný zástupce svým podpisem.

Z důvodu hromadného pojištění je třeba, aby všichni účastníci tábora byli členy Duhy AZ. Pokud vaše
dítě v současné době není členem, vyplňte také Přihlášku do dětské organizace Duha AZ a odevzdejte
společně se Závaznou přihláškou. Kvůli nutné administrativě je cena tábora pro nečleny Duhy AZ zvýšena
o 300 Kč oproti ceně pro členy Duhy AZ.

Přihlášku  (přihlášky)  poté  odevzdejte  na  pravidelných  duhových  schůzkách,  případně  hlavnímu
vedoucímu tábora (poštou),  a  to do  15.  5.  2018  (pokud není  s hlavním vedoucím dohodnuto jinak).
Kapacita tábora je omezena, proto budou upřednostňovány dříve odevzdané přihlášky a přihlášky stálých
členů Duhy AZ. Hlavní vedoucí tábora si také vyhrazuje právo případně přihlášky odmítnout (zejména
u dětí, které se neúčastní pravidelné roční činnosti).

Po odevzdání přihlášky a zařazení do seznamu účastníků obdržíte variabilní symbol, který je nutný
uvést  při  platbě  tábora.  Tu  uhraďte  nejpozději  do  31.  5.  2018  (pokud  není  s  hlavním  vedoucím
dohodnuto jinak). Po uhrazení poplatku za tábor bude vaše přihlášení bráno za závazné.

Stornovat pobyt lze nejpozději do 4. 7. 2018 (telefonicky, e-mailem). Z důvodu nákupu společného
jídla  a  materiálu  v  době  před  táborem  je  však  možné  vrátit  pouze  polovinu  zaplacené  částky.  Při
stornování pobytu po 4. 7. 2018 již bohužel není možné poplatek vrátit vůbec.

Cena tábora: 3 600 Kč nečlenové Duhy AZ
3 300 Kč členové Duhy AZ
1 800 Kč 3. dítě v rodině (člen Duhy AZ)

Způsoby placení:
 Převodem na bankovní účet Duhy AZ: 2200972129/ 2010 (Fio banka)

◦ Při platbě vyplňte variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka
▪ Chcete-li mít jistotu, že jsme vaši platbu přijali, pošlete nám e-mail, že jste platbu zadali 

bance. Po přijetí platby (nejdéle do 3 pracovních dnů) vás budeme informovat.
 Platbu provede zaměstnavatel na základě Žádosti o příspěvek zaměstnavatele, případně na 

základě faktury
◦ oba dokumenty na požádání vystavíme
◦ prosíme opět o uvedení variabilního symbolu 

 hotově hospodáři tábora
◦ pouze výjimečně po předchozí telefonické domluvě

Po zaplacení (avšak v dostatečném předstihu před táborem) obdržíte další informační balík,
tedy podrobné informace, seznam věcí na tábor a prohlášení o bezinfekčnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tábora se na nás neváhejte obrátit.

Za táborové vedení
Pavel „Havizz“ Havelka, hlavní vedoucí tábora

T: 725 841 423, E: az@duha.cz


