
Co tu dělá 
ten drak?!

3. až 10. srpna 2019

tábor 35. PH RR pro greenhorny a mladší trappery



Princezna! Kam se jen poděla princezna? Snad celičké království je rázem 
na nohou. A všichni přes sebe vzrušeně hovoří, strachují se a i pláčou.  

Tak něco proveďte, zachraňte tu naší ztracenou…  
Kdopak se odváží? Kde jenom začít? A co tu dělá ten drak?

Vítejte v pohádce!
Milé dvorní dámy, stateční rytíři, vážení rodiče,
rok se sešel s rokem – a naše přední hlídka opět připravuje pro své členy dva letní tábory. Oba tábory se budou konat 
tradičně na louce pod Pouští u Bechyně ve dvou navazujících turnusech. Oproti minulým rokům ovšem nastává výraz-
ná změna – nejprve proběhne menší tábor a až poté na něj naváže tábor starší. 

Před sebou nyní máte pozvánku na menší tábor pro greenhorny a mladší trappery (1. až 4. dokončená třída), jenž 
proběhne od 3. do 10. srpna 2019, tedy jeden týden od soboty do soboty. Na tento tábor jsou také srdečně zváni naši 
junioři (střední škola), kteří ovšem podrobné informace o svém přihlášení a dalších náležitostech obdrží samostatně 
v průběhu nadcházejících měsíců.

Informace ke staršímu táboru pro rangery a starší trappery (děti po 4. až 9. třídě) najdete v samostatné pozvánce. Jak 
jste si možná všimli, věkové rozmezí menšího a staršího tábora se překrývá – je tomu skutečně tak, čtvrťáci mají tento 
rok možnost volby, zda vyrazí na menší či starší tábor. 

Vedoucí menšího tábora
Daniel Pumr (hlavní vedoucí) – Dominika Bónová, Eliška Brožková, Honza Harbáček, Kryštof Šůstek, Markétka Beštová, 
Petr Kobylka (vedoucí dětských skupin) – Ondřej Lapin Vojtíšek (vedoucí juniorů) – Kristýna Čuhelová, Marika Vojtíšková 
(zásobování a kuchyně) – Eliška Plaňanská (zdravotník).

Cena a platba
Členové 35. PH řádně přihlášení do 15. dubna platí 1 800 Kč (včetně členského příspěvku na tábor), nečlenové či poz-
ději přihlášení členové platí 2 000 Kč. 

V ceně tábora je zahrnuta strava 5× denně, pitný režim, cestovné, přeprava zavazadel a veškeré další výdaje; v případě 
vlastní dopravy na tábor se cena nemění.

Poplatek za tábor uhraďte prosím nejpozději do 15. července 2019 na náš účet 2000328646/2010, variabilní sym-
bol 02. Budete-li potřebovat vystavit fakturu či potvrzení o zaplacení (např. v případě příspěvku zaměstnavatele či 
zdravotní pojišťovny), napište potřebné údaje do poznámky na přihlášce nebo pošlete e-mailem.

Pokud by poplatek za tábor představoval příliš velkou zátěž pro váš rodinný rozpočet, kontaktujte nás prosím a infor-
mujte se o možnosti poskytnutí slevy či odložení platby.

V případě odhlášení může být účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny tábora, při odhlášení od 1. srpna 2019 až 
do výše 100 % z ceny tábora (v závislosti na důvodu odhlášení a vzniklých nákladech). Děkujeme za pochopení.

Přihlašování
Členové 35. PH RR se přihlašují pouze on-line na www.35phrr.cz/prihlasit (stejně jako na akce ve školním roce), 
zájemce z  řad nečlenů prosíme o vyplnění klasické papírové přihlášky (formulář k vytištění zašleme na vyžádání 
e-mailem). Při přihlašování mají do 15. dubna 2019 přednost členové 35. PH RR, zbývající volná místa pak budou 
doplněna dalšími zájemci podle pořadí odevzdání přihlášek.

Přesný čas a místo odjezdu a návratu a další důležité informace budou přihlášeným včas upřesněny.

Těšíme se v srpnu na viděnou!

Daniel Pumr
hlavní vedoucí tábora
Praha, březen 2019


