
Vzhuru 
za zlatem!
JE VŠUDE, 
KAM SE 
PODÍVÁŠ!

Tábor 35. PH RR Praha
pro greenhorny 

a mladší trappery

Poušť u Bechyně 19.– 26. 8. 2017

O



Vážení zlatokopové, milí rodiče,
rok se sešel s rokem – a naše přední hlídka nepřipravuje pro své 
členy jeden tábor, ale hned dva letní tábory. Oba tábory se budou 
konat tradičně na louce pod Pouští u Bechyně ve dvou navazujících 
turnusech. Před sebou nyní máte pozvánku na tábor pro greenhorny 
a mladší trappery (dle věkových skupin během roku, obecně děti 
po 1. až 3. třídě) jenž proběhne od 19. do 26. srpna 2017, tedy 
jeden týden od soboty do soboty. Informace ke staršímu táboru pro 
rangery a starší trappery (děti po 4. až 9. třídě) najdete v samostatné 
pozvánce; svou vlastní pozvánku časem dostanou též junioři.

Letos nás čeká dobrodružná cesta na divoký západ, kde pod žhnou-
cím sluncem, obklopeni indiány i kovboji, budeme pátrat nejen 
po zlatém bohatství, ale především po tom, co je tím opravdovým 
bohatstvím v životě. Při tom nás určitě čeká spoustu zábavy, kama-
rádství i nových zkušeností.

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 30. dubna 2017 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 30. dubna platí 1 800 Kč (včet-
ně členského příspěvku na tábor), nečlenové či později 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 31. července 2017 
na náš účet 2000328646/2010, variabilní symbol 02. Budete-li po-
třebovat vystavit fakturu či potvrzení o zaplacení (např. v případě 
příspěvku zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny), napište prosím 
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 15. srpna 2017 až do výše 
100 % z ceny tábora (v závislosti na důvodu odhlášení a vzniklých 
nákladech). Děkujeme za pochopení.

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

Těšíme se v srpnu na viděnou!

Daniel Pumr
hlavní vedoucí tábora

Praha, duben  2017
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Na táboře se na vás těší:
Daniel Pumr 
(hlavní vedoucí)

Dan Diego Bešta 
Eliška Brožková 
Dominika Bónová 
Markétka Beštová 
(skupinkoví vedoucí)

Daniel Jungmann 
(vedoucí juniorů)

Marika Vojtíšková 
(zdravotnice)

Michal Medvěd Jungmann 
(zásobovač, supervize)


