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METEORIT:
koho zachráníme?
35. předníhlídkARoyalRangersuvádíjiž15.Letnítábornapouštiubechyně:
Prostarší 5.-18.srpna,promladší 18.-25.srpna 2018

METEORIT: koho zachráníme?
Píše se rok 2018 a k Zemi se blíží nebývale velký meteorit. Zdá se, že srážka se Zemí je nevyhnutelná. Lidstvo
čelí jedné z největších výzev v historii. Davy lidí v panice opouští oblasti, které mají být zasaženy, a snaží se
uniknout z dosahu nebezpečí. To však není případ elitní jednotky záchranářů z organizace Royal Rangers,
jejíž členové riskují všechno, aby snížili počet obětí. Podaří se jim zachránit životy zasažených? A za jakou
cenu?
Režie: Michal Jungmann, Daniel Pumr.
Hrají: Dominika Bónová, Kristýna Čuhelová, Michal Jungmann, Anežka Literová, Vlasta Plaňanská,
Daniel Pumr, Martina Alarin Sýkorová, Ondřej Lapin Vojtíšek, Marika Vojtíšková, Anna Zachariášová,
Martina Amy Jančaříková, Jožka Sýkora a další (1. díl).
Dan Diego Bešta, Markéta Beštová, Eliška Brožková, Petr Kobylka, Daniel Pumr, Eliška Sýkorová,
Michal Jungmann, Marika Vojtíšková a další (2. díl).

Vážení záchranáři, milí 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. Rozdělení
bude stejné jako loni na starší tábor (4. až 9. dokončená třída) a na menší tábor (1. až 3. třída). Pozor,
rozdělení se skutečně řídí třídou, nikoliv věkem či skupinou navštěvovanou přes školní rok.
Starší tábor („1. díl“) proběhne od 5. do 18. srpna 2018 (dva týdny, neděle až sobota).
Menší tábor („2. díl“) proběhne od 18. do 25. srpna 2018 (jeden týden, sobota až sobota).
Cena a platba
Členové 35. PH řádně přihlášení do 31. března platí 2 800 Kč za účast na starším táboře či 1 800 na
táboře menším, nečlenové či později přihlášení členové platí 3 000 Kč (starší), resp. 2 000 Kč (menší).
V ceně tábora je zahrnuta strava 5× denně, pitný režim, cestovné, přeprava zavazadel, členský
příspěvek na tábor a veškeré další výdaje; v případě vlastní dopravy na tábor se cena nemění.
Poplatek za tábor uhraďte prosím nejpozději do 15. července 2018 na náš účet 2000328646/2010,
variabilní symbol 02. Budete-li potřebovat vystavit fakturu či potvrzení o zaplacení (např. za účelem
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.
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 31. března 2018 přednost členové
35. PH RR, zbývající volná místa pak budou doplněna dalšími zájemci podle pořadí odevzdání přihlášek.
V případě odhlášení může být účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny tábora, při odhlášení od
1. srpna 2018 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!
Michal Jungmann a Daniel Pumr
hlavní vedoucí táborů
Praha, březen 2018

