


Milí mandaríni a mandarinky, 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 letům minulým ovšem

 

nastává drobná změna: Nejprve letos proběhne menší tábor pro

 

greenhorny a mladší trappery (děti po 1. až 4. třídě) a až poté –  od neděle

 

11. do soboty 24. srpna 2019  – na něj naváže  starší tábor pro rangery a

 

starší trappery  (děti po 4. až 9. třídě), jehož pozvánku máte právě před

 

sebou.

 

Jak jste si možná všimli, věkové rozmezí táborů se letos překrývá a čtvrťáci

 

tak mají možnost volby, zda vyrazí na menší či starší tábor. Informace k

 

mladšímu táboru najdete v samostatné pozvánce, a pokud snad jako

 

čtvrťáci váháte, na který tábor vyrazit, neváhejte se zeptat svých vedoucích,

 

určitě vám rádi a moudře poradí.

 

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  přednost členové

 

35. PH RR, zbývající volná místa pak budou  doplněna dalšími zájemci

 

podle pořadí odevzdání přihlášek.

  

Cena a platba

  

Členové 35. PH řádně přihlášení  do 15. dubna  platí  2 800 Kč  (včetně

 

členského příspěvku na tábor), nečlenové či později přihlášení členové

 

platí 3 000 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.

  



Platbu za tábor uhraďte prosím nejpozději  do 15. července  na náš účet

 

2000328646/2010 , variabilní symbol  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 informujte 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 8. srpna 2019 až do výše 100 % z ceny tábora (v

 

závislosti na důvodu odhlášení a vzniklých nákladech). Děkujeme za

 

pochopení.

  

 

Přesný čas a místo odjezdu a návratu a další důležité informace budou

 

přihlášeným včas upřesněny.

  

 

Těšíme se v srpnu na viděnou!

  

 

Michal Jungmann

 

hlavní vedoucí

 

za tým staršího tábora ve složení:

 

● Alarin, Amy, Anička, Daník, Diego, Eliška, Kája, Kristýnka, Lapin,

 

Marika, Nat, Vlasta;

 

● Ela, Hanka, Hedvika, Jožka, Kryštof, Petr.

 

 

Praha, březen 2019

 



NEFRITOVÉ PALÁCE, HEDVÁBNÁ ROUCHA 
A CÍSAŘSKÝ DVŮR, TO už JE MINULOST...

ROKU 907 SE ROZPADLA ŘÍŠE TCHANG, 
NEJBOHATŠÍ A NEJROZVINUTĚJŠÍ 
CIVILIZACE TEHDEJŠÍHO SVĚTA. ZŮSTAL 
PO NÍ OHEŇ, 5 SOUPEŘÍCÍCH DYNASTIÍ A 
ROZPADLÁ KRÁLOVSTVÍ.

BUDE TO DYNASTIE LIANG, ZHOU, CHAN, JIN 
NEBO TCHANG?

POSTAVTE SE ZA SVOU DYNASTII, ZAPIŠTE 
SE DO DĚJIN... ZAČÍNÁ HRA O DRAČÍ TRŮNY.

KDO SJEDNOTÍ CELOU ŘÍŠI, OVLÁDNE 
CÍSAŘSKÝ PALÁC A TAK ZÍSKÁ NESMÍRNÉ 
POKLADY? 
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