
68. pionýrská skupina Lvíčata

Letní tábor Meziboří 2019
Vážení rodiče,
moc nás těší Váš zájem o letní tábor pořádaný naší pionýrskou skupinou. Dovolte nám Vás informovat
o organizačních a administrativních záležitostech spojených s táborem. 

Tábor  se  koná  od  soboty  29.  června do  soboty  13.  července  2019.  Cena  je  3 600 Kč  pro  členy
68. pionýrské skupiny Lvíčata a 4 050 Kč pro nečleny. Při účasti sourozenců poskytujeme každému
slevu 150 Kč.

Dokumenty, které je třeba vyřídit před začátkem tábora: 

▪Část  A:  Závazná  přihláška  — nutno  odevzdat  spolu  s  částí  B  a  úhradou  zálohy  1  000  Kč
do 10. 5. 2019. Přihlášku můžete předat na začátku či konci oddílových schůzek (každé pondělí
16.30-18.00  nebo  středa  17.00-18.30  v naší  klubovně),  zaslat  poštou  na  adresu  klubovny
(68. pionýrská skupina  Lvíčata,  U  školské  zahrady  430/9,  182  00 Praha  8)  nebo zde vhodit  do
schránky (zvenku na budově). Upozorňujeme, že pouze účastníci,  jejichž přihlášku jsme přijali
a kteří uhradili zálohu, jsou vedeni jako závazně přihlášení. Pokud budete přihlášku posílat poštou,
nezasílejte ji jako doporučený dopis — její přijetí Vám nejpozději do týdne e-mailem potvrdíme.
Přijetí platby můžete zkontrolovat na našem transparentním účtu: www.lvicata.cz/ucet.

▪Část B: Posudek o zdravotní způsobilosti  — odevzdejte  spolu s přihláškou.  Je možné odevzdat
pouze kopii či ho poslat naskenovaný e-mailem (ondra@lvicata.cz). Musí být potvrzen registrujícím
dětským lékařem a podepsán rodiči. Platnost posudku je 24 měsíců od data vystavení — pokud tedy
nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte a nechávali jste si vystavovat posudek vloni, můžete ho
využít. Stejně tak pokud máte obdobný platný posudek např. již ze ŠVP, můžete využít ten, není
třeba využít náš vzor. Posudky z minulého tábora v naší dokumentaci nearchivujeme, je třeba jej
tedy vždy odevzdat znovu.

▪Část C: Účastnický list  — odevzdává se až  v den odjezdu na tábor, tímto dnem také musí být
datován. Bez něj není možné dítě na tábor přijmout. 

Detailní propozice (pokyny k odjezdu a příjezdu na tábor, seznam potřebného vybavení apod.) koncem
května rozešleme e-mailem a umístíme na web, budou také k dispozici na informativní schůzce.

Platbu zálohy i doplatek účastnického poplatku proveďte převodem na účet č. 2200227815/2010.
Variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu „DDMM“, do zprávy pro příjemce uveďte jméno
dítěte.  Pokud by to pro  Vás bylo  jednodušší,  můžete uhradit  rovnou celou částku; jinak je  nutné
doplatek uhradit nejpozději do 15. 6. Pokud potřebujete vystavit fakturu (např. kvůli příspěvku od
zaměstnavatele či pojišťovny), uveďte tak v závazné přihlášce.

Rodiče dětí, které pojedou poprvé, vřele zveme na informativní schůzku k táboru, která proběhne ve
středu 12. června od 18.45 v naší klubovně.

Tábor se letos koná na táborové základně Meziboří u obce Strážek, nedaleko Žďáru nad Sázavou.
Během tábora se vydáme do Galie, pomoci Asterixovi a Obelixovi vzdorovat římským legiím.

V případě dotazů či nejasností ohledně tábora se na nás neváhejte obrátit — kontakty naleznete níže.

Za tým vedoucích a instruktorů 68. pionýrské skupiny Lvíčata
Ondřej Machulda — hlavní vedoucí tábora

➔ Kontakt
• Ondřej Machulda (hlavní vedoucí tábora) — tel. 723 135 524, e-mail ondra@lvicata.cz

➔ Pořadatel tábora
• Pionýr, z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata, U školské zahrady 430/9, 182 00  Praha 8, IČ 66001072
• www.lvicata.cz  /tabor  
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