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Termíny, cena, platba
Termíny a ceny:
I. turnus

30.6. - 14.7. 2018

I. turnus, zkrácený A
I. turnus, zkrácený B

30.6. - 7.7. 2018
7.7. - 14.7. 2018

II. turnus

14.7. - 28.7. 2018

II. turnus, zkrácený A
II. turnus, zkrácený B

14.7. - 21.7. 2018
21.7. - 28.7. 2018

III. turnus

28.7. - 11.8. 2018

III. turnus, zkrácený A
III. turnus, zkrácený B

28.7. - 4.8. 2018
4.8. - 11.8. 2018

(15 dní)
(8 dní)
(8 dní)

(15 dní)
(8 dní)
(8 dní)

(15 dní)
(8 dní)
(8 dní)

cena: 4.890,- Kč
cena: 2.990,- Kč
cena: 2.990,- Kč

cena: 4.890,- Kč
cena: 2.990,- Kč
cena: 2.990,- Kč

cena: 4.890,- Kč
cena: 2.990,- Kč
cena: 2.990,- Kč

Cena zahrnuje:
ubytování v ekologicky čisté části ČR (tábor splňuje veškeré hygienické normy a není v záplavové zóně),
dopravu z Prahy do místa pobytu a zpět, stravování - plná penze, nepřetržitě zajištěný pitný režim,
kvalifikovaný zdravotnický dozor, oblíbené a zkušené vedoucí, zajištění programu, celotáborovou hru
a odměny do soutěží. U zkrácených turnusů A není zajištěna doprava z tábora. U zkrácených turnusů B
není zajištěna doprava na tábor.
Slevy:
- sleva ve výši 500,- Kč z plné ceny poukazu (nezkrácený turnus) pro řádné členy TTO SRUB
- sleva ve výši 500,- Kč z plné ceny poukazu (nezkrácený turnus) pro sociálně slabší rodiny, t.j. rodiny
s dětmi, které pobírají příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory).
- sleva ve výši 500,- Kč z plné ceny poukazu (nezkrácený turnus) pro účastníka tábora, jehož rodiče,
popřípadě jiný pracovně výkonný dospělý, aktivně pomůže alespoň na jedné víkendové akci (15.17.6. nebo 22.-24.6.) se stavbou tábora. Počet míst je na tuto slevu omezen a je třeba se závazně
objednat cca 14 dní před termínem stavby tábora na tel.: 602 887 514.
Slevy není možno sčítat.
Storno podmínky:
- V případě zrušení poukazu bude z finančních prostředků vráceno 90% z ceny poukazu.
- Pokud bude neúčast oznámena později než čtrnáct dní před nástupem na dětský tábor, z finančních
prostředků bude vráceno 70 % z ceny poukazu.
- V případě odjezdu dítěte z dětského tábora bude vráceno 70 % z ceny poukazu snížené o poměrnou
část délky uskutečněného pobytu dítěte.
Platba tábora:
- bankovním převodem na účet 123164339, kód banky 0800. Jako variabilní symbol platby (VS) uveďte
číslo, které jste obdrželi při předběžné rezervaci. T.j., které jste obdrželi emailem při odeslání
webového přihlašovacího formuláře http://srubak.cz/tabory-a-akce/letni-tabor/#objednavka
nebo
- platbu je možno provést i hotově v pokladně organizace TTO SRUB, Nuselská 66, Praha 4 (úterý až
čtvrtek 9 – 18 hod.). Mapa zde http://www.mapy.cz/s/ecJo
Dítě je závazně přihlášeno až po připsání částky na náš účet s variabilním symbolem, které jste obdrželi
při předběžné rezervaci. T.j., které jste obdrželi emailem při odeslání webového přihlašovacího formuláře
http://srubak.cz/tabory-a-akce/letni-tabor/#objednavka. Myslete na to, že nám trvá cca týden, než
zjistíme, že Vaše platba došla. Platbu za tábor, prosím uhraďte v plné výši. Neposílejte nám platbu za
tábor po částech.

Nemáme žádný automatický administrační systém, který by Vám oznámil, že platba nám došla
v pořádku. Pokud Vás zajímá, zda-li nám platba dorazila, napište email s dotazem na adresu
srubak@srubak.cz . Rádi na něj odpovíme. V dotazu nezapomeňte uvést Váš variabilní symbol a datum
platby.
Standardní doba pro uhrazení tábora je 14 dní od webové objednávky. Pokud nám během této lhůty
částka nedojde, bude Vaše místo přenecháno dalšímu zájemci. V případě, že Vám tato lhůta
nevyhovuje, domluvte si prodloužení termínu na telefonu 261 210 006 (úterý až čtvrtek 9–18 hod.) nebo
mobilu 602 887 514 (pondělí až neděle 9–20 hod.) nebo emailu srubak@srubak.cz . V prodloužení
termínu úhrady tábora není žádný problém, jen o tom potřebujeme vědět, abychom Vaše místo
nepřenechali jinému zájemci.
Platbu za tábor je nutné uhradit nejpozději v den uzávěrky, t.j. nejpozději 4 dny před začátkem turnusu.
Po tomto termínu už nejsme schopni další zájemce z administrativních důvodů přijmout.
Potvrzení provozovatele pro zaměstnavatele, popř. fakturu zasíláme na požádání.
Bankovní spojení:
číslo účtu: 123164339 / 0800 , Česká spořitelna, a.s.
formát účtu IBAN: CZ37 0800 0000 0001 2316 4339

název účtu: TTO mládeže SRUB
Swiftový kód BIC: GIBACZPX

Základní informace
Provozovatel:
Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB®, z.s.
Nuselská 66, 140 00 Praha 4
e-mail: srubak@srubak.cz

IČO: 49628984
tel.: 261 210 006, mobil: 602 887 514
WEB: www.srubak.cz

Místo pobytu:
obec Rabštejn u Chrudimi
tábor leží 2 km od civilizace, na louce u potoka, obklopený lesem, na okraji chráněné krajinné oblasti
Železné hory, u zříceniny hradu Rabštejna. Mapa zde http://www.mapy.cz/s/fzrd .
Adresa určená k zasílání pošty na letní dětský tábor:
potraviny COOP, letní dětský tábor TTO SRUB, Rabštejnská Lhota 85, 537 01 Chrudim
Ubytování:
dřevěné podsadové stany s podlážkou a látkovou střechou, vždy pro dvě děti. Spaní na postelích
s matrací. Moderní zděné sprchy s teplou vodou. Suché WC.
Pokud máte přání, aby Vaše dítě bylo v oddíle nebo ve stanu s nějakým svým kamarádem(kou), napište
nám, prosím, tuto informaci na email srubak@srubak.cz . Pokusíme se dítěti vyhovět. S ohledem na
velké množství takovýchto přání a omezenému počtu kombinací, je třeba počítat s tím, že ne úplně
všem dětem jsme schopni v tomto směru vyjít vstříc.
Forma tábora:
klasický stanový tábor pro cca 90 dětí ve věku 6-17 let,
děti jsou rozděleny do smíšených oddílů po cca 12 dětech,
tábora se účastní cca 18 dospělých osob,
samozřejmá je účast kvalifikované zdravotnice,
vaří kvalifikovaný kuchař,
děti v rámci služby pomáhají s přípravou stravy i úklidem tábora.
Program:
Spousta zajímavých her, celotáborová detektivní hra „Sherlock Gnomes“, soutěže, legrácky, kolektivní
sporty (softbal, fotbal, přehazovaná), stezka odvahy, koupání, táboráky, výlety do okolí (zámek
a hřebčíny Slatiňany, loutkářské muzeum Chrudim, přehrada Seč atd.), celodenní výlet s nocováním
mimo tábor, táboření, doprovodné programy.
FotoGalerii z našich předchozích akcí najdete na webu www.srubak.cz/fotogalerie/

Administrativní formality
- Závaznou přihlášku dítěte do dětského tábora, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci a Prohlášení zákonných zástupců dítěte odevzdáte vyplněné
nejpozději při odjezdu dítěte na tábor. Nezapomeňte však, že tyto formuláře obsahují i potvrzení
lékaře, které pravděpodobně neseženete vpředvečer tábora. Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí
být ke konci konání tábora starší jednoho roku.

- Potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení
Pokud jste uplatnili sociální slevu z ceny poukazu odevzdáte nejpozději při odjezdu dítěte na tábor
i formulář „Potvrzení o pobírání příspěvku“. Formulář je třeba mít potvrzený od místně příslušného
Úřadu práce, který Vám dávku vyplácí.
Bez těchto formalit nemůžeme Vaše dítě přijmout na tábor!

Doprava:
I. turnus
autobusem z Prahy / autobusem do Prahy
II. turnus
autobusem z Prahy / autobusem do Prahy
III. turnus
autobusem z Prahy / autobusem do Prahy
U zkrácených turnusů A není zajištěna doprava z tábora.
U zkrácených turnusů B není zajištěna doprava na tábor.

Sraz na tábor:
I. turnus
30.6.2018 v 13,45 hod.
II. turnus
14.7.2018 v 13,45 hod.
III. turnus
28.7.2018 v 13,45 hod.
- parkoviště Nádraží Smíchov, Praha 5, stanice metra Anděl (roh ulic Radlická a Za Ženskými domovy,
parkoviště firmy Vinci Park). Mapa zde http://www.mapy.cz/s/97eS
- pokud z nějakého důvodu dopravujete dítě na tábor sami, informujte nás, prosím, abychom na
hromadném srazu u autobusu na Vás nečekali. Informaci o individuální dopravě včetně Vašeho
variabilního symbolu zašlete na e-mail srubak@srubak.cz . Sraz a administrativní odbavení v táboře
v případě individuálního srazu u plných (nezkrácených) turnusů je v den srazu v čase mezi 17:30 –
18:00 hod.
- u zkrácených turnusů B není zajištěna doprava na tábor. Sraz a administrativní odbavení v táboře je
v den nástupu v čase mezi 13:30 – 14:00 hod.

Návrat z tábora:
I. turnus
14.7.2018 ve 13,00 hod.
II. turnus
28.7.2018 ve 13,00 hod.
III. turnus
11.8.2018 ve 13,00 hod.
- parkoviště Nádraží Smíchov, Praha 5, stanice metra Anděl (roh ulic Radlická a Za Ženskými domovy,
parkoviště firmy Vinci Park). Mapa zde: http://www.mapy.cz/s/97eS
- u zkrácených turnusů A není zajištěna doprava zpět z tábora. Předání dětí proběhne v den ukončení
zkráceného turnusu v čase mezi 9:00 -10:00 hod.

Spojení s táborem:
Mobilní telefon: 604 533 666 (v případě nouze 777 231 281 p. Kales). V době konání tábora je spojení
zajištěno mobilním telefonem, který má k dispozici hlavní vedoucí tábora. Upozorňujeme však, že
spojení je určeno výhradně k řešení naléhavých a výjimečných situací (onemocnění apod.). Nelze
předávat děti k telefonu.

Dotazy a informace:
Případné Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 261 210 006 (úterý až čtvrtek 9-18 hod.) nebo
602 887 514 (pondělí až neděle 9-20 hod.). Při písemném a telefonním styku uvádějte, prosím, Váš
variabilní symbol, které jste obdrželi při rezervaci.
Většina našich pracovníků odjíždí 20. června připravovat letní tábor na naši základnu v Rabštejně
u Chrudimi a zůstává zde na I. turnusu a II. turnus. Vzhledem k této skutečnosti nás po tomto termínu
seženete v kanceláři firmy jen zřídka. Budete-li potřebovat po 20. červnu jakékoliv informace, volejte
mobilní telefon 602 887 514 (p. Alexandrovič) nebo 777 231 281 (p. Kales) nebo 604 533 666 (LDT
Rabštejn).
Děkujeme za pochopení.

Doporučený seznam věcí
Tento seznam považujte pouze za orientační návod, jak na nic nezapomenout. Je však nezbytné
jej dodržet v tučně orámované části. Na tábor opravdu nepatří dítě bez holínek či pláštěnky! Prosíme dohlédněte, aby si děti s sebou braly jen to, co opravdu potřebují. Drahé řetízky, video a audio
přehrávače, digitální hry a jiné cennosti a elektronické vymoženosti ať nechají rozhodně doma! Zvlášť
důrazně prosíme, abyste dětem na tábor nedávali mobilní telefony!
Veškeré věci zabalte dětem do kufru - je možné ho ve stanu umístit pod postel a slouží tak
zároveň jako skříň. Batohy, tašky a krosny jsou neskladné a věci jsou v nich nepřehledně uspořádány.
Zvláště u menších dětí doporučujeme, aby byly přítomny balení - budou vědět, co s sebou mají i kde to
mají hledat.




















spací pytel, popř. prostěradlo na postel
trojdílný ešus nebo jídelní misku
hrnek na pití
jídelní příbor včetně vhodného obalu
holínky
pláštěnka
pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek...)
spodní prádlo v dostatečném množství
ponožky, popř. podkolenky, punčocháče
kapesníky
1x pyžamo (nebo tepláková souprava na
spaní)
2x tričko s dlouhým rukávem
4x tričko s krátkým rukávem
2x kraťasy (trenýrky)
1x tepláky (kalhoty)
1x tepláková souprava
1x kalhoty dlouhé na výlety
1x svetr nebo mikina s dlouhým rukávem
1x botasky nebo tenisky















1x pevné turistické boty
1x boty do vody
2x ručník
1x plavky
1x bunda
batůžek na výlety
1x baterka + náhradní baterie
1x láhev na nápoje (plastová)
1x plátěná taška na špinavé prádlo
igelitové sáčky (na mokré plavky, jídlo na
výlety)
toaletní potřeby (mýdlo, kartáček a pasta na
zuby, kelímek, hřeben, opalovací krém,
toaletní papír)
dopisní papíry, obálky, známky, pero, tužky,
popř. fixy, pastelky
kapesné dle uvážení (u malých dětí může
být uloženo a vydáváno oddílovými
vedoucími)

Vážení rodiče (zejména menších dětí), při odjezdu na tábor nám můžete odevzdat dopis nebo pohledy,
které Vašemu dítěti předáme, bude-li mít pláč na krajíčku. Občas se totiž stane, že se korespondence zatoulá
a některé z dětí tak nedostane delší dobu z domova žádnou zprávu, nebo se dítěti začne stýskat, protože
třeba nemělo úspěšný den nebo se pohádalo s kamarádem. Včas doručený dopis mu pozvedne náladu.
Děkujeme.











Chtěli bychom ještě zdůraznit některé věci, které považujeme za zvlášť užitečné:
BOTY DO VODY - podstatně zpříjemňují oblíbené dovádění dětí v potoce a na koupališti
KŠILTOVKA - vzhledem k někdy úmorným vedrům zcela nezbytná
BATOH (menší na výlety) - děti mohou jít na puťák a musí si některé potřebné věci nést s sebou
OPALOVACÍ KRÉM - platí totéž, co pro kšiltovku
BATERKA - dbejte na kvalitu a naučte děti s baterkou zacházet. Velmi často se stává, že baterka přestane
sloužit, což velmi omezuje život na táboře po setmění
LÁHEV NA NÁPOJE - absence této drobnosti dokáže dětem velice znepříjemnit výlety
Toaletní potřeby je dobré mít pohromadě v nějaké taštičce.
Turistické boty (na výlety) by měly být dobře vyšlapané a pohodlné.
Pokud bude mít Vaše dítě všechny věci podepsané (označené), snáze je při ztrátě nalezne a identifikuje.
Doporučujeme dát dítěti písemný seznam věcí, které má s sebou.

WEB: www.srubak.cz

E-MAIL: srubak@srubak.cz

Závazná přihláška dítěte do dětského tábora
Místo konání: Letní dětský tábor TTO SRUB, Rabštejn, okr. Chrudim
Termín konání: ............................................................................Variabilní symbol platby: ...............................
Jméno a příjmení:............................................................................ narozen(a): .................................
Bydliště: ................................................................................... Dítě je plavec: Ano – Ne – Částečně *)
PSČ: .....................

Telefon:..........................................

Rodné číslo: ...............................................

Třída ZŠ: ..............

Adresa školy: .........................................................................................................

U které zdrav. pojišťovny je dítě pojištěno: .............................................................................................
Adresa rodičů v době trvání tábora: ........................................................................................................
U svého dítěte upozorňujeme na (brýle, rovnátka, kontaktní čočky, léky, atypickou povahu atd):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dítě je alergické na (konkrétně): .............................................................................................................
Dítě odmítá tato jídla: ..............................................................................................................................
Dítě má zájmy, záliby, koníčky, sport: .....................................................................................................
Jméno otce:...........................................................

Jméno matky: ...............................................

Telefon:..................................................................

Telefon: ........................................................

Veškeré další informace je možno Vám zasílat i na e-mail: ...................................................................
Dítě má sjednáno vlastní úrazové pojištění:






ANO - NE *)

*)

nehodící se škrtněte

V případě zrušení poukazu bude z finančních prostředků vráceno 90% z ceny poukazu. Pokud bude neúčast
oznámena později než čtrnáct dní před nástupem na tento dětský tábor, z finančních prostředků bude vráceno 70 %
z ceny poukazu.
V případě odjezdu dítěte z dětského tábora bude vráceno 70 % z ceny poukazu snížené o poměrnou část délky
uskutečněného pobytu dítěte.
Vybrané fotografie pořízené na akcích T.T.O. SRUB budou prezentovány na webových stránkách organizace. Pokud
zákonný zástupce dítěte nesouhlasí se zveřejněním fotografie svého dítěte, je třeba, aby tento nesouhlas písemně
oznámil T.T.O. SRUB.
Souhlasím s podmínkami letního tábora TTO SRUB uvedenými na stránkách www.srubak.cz.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů výše uvedeného účastníka tábora podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Údaje na této přihlášce slouží pouze pro
potřeby provozovatele tábora a budou zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro řádný provoz tábora.

V ............................. dne .................................
zde nalepit kopii kartičky
zdravotní pojišťovny
...........................................................................
podpis zákonného zástupce

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Evidenční číslo posudku:

Variabilní symbol platby: ...............................

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: ..........................................................................
Adresa sídla poskytovatele: ........................................................................................ IČO: .................................
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: .................................................................................
Datum narození posuzovaného dítěte: ..................................................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu posuzovaného dítěte: ............................................................................................
2. Účel vydání posudku

letní dětský tábor

3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé s omezením*)**) ............................................................................................................
B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh): ......................................................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): ..........................................................................................
d) je alergické na: ..................................................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): ..........................................................................................................
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací
akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů
ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba
je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby: .......................................................................................
Vztah k dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun apod.): .............................................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ...............................................................................
Podpis oprávněné osoby: ...................................................
Datum vydání posudku: ............................. Jméno, příjmení a podpis lékaře: .....................................................
razítko poskytovatele zdravotních služeb

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že dítě (jméno a příjmení) ............................................................... narozeno (dne) ...........................
bytem .................................................................................... je zdravotně způsobilé k účasti na dětském táboře
a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky
nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na dětský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Praze dne (den nástupu na dětský tábor):
Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne nástupu dítěte na tábor .....................................................................

Doprovodné programy LT Rabštejn 2018
Co jsou to doprovodné programy?
Doprovodné programy jsou poznávacími
a zájmovými aktivitami pro děti, které jsou
doplňkem k celotáborové hře. Většinou jde o
aktivity,
které
vzhledem
k náročnosti
a zaměření není možné zorganizovat pro celý
tábor. Účast na doprovodných programech je
pro děti dobrovolná a není v základní ceně
tábora.
Jaké budou letos doprovodné programy?
program 1 (lanové centrum Podhůra + hasiči
Chrudim)
Zde děti čeká sport, zábava a adrenalinový
zážitek v lanovém parku „Rekreační lesy
Podhůra“.
V rámci akce „Pojďte na hasiče“ je prohlídka
stanice
profesionálního
Hasičského
záchranného sboru Chrudim s ukázkou
techniky i hasičského zásahu.
program 2 (paintball)
„Hraj naplno – bav se naplno!“
Čeká nás nejen zábavná, ale hlavně zajímavá
přednáška o historii paintballu, o sportovním
paintballu, woodsballu a mnohem více, to vše
pod
taktovkou
profesionálního
hráče
a organizátora.
Nebude
chybět
ani
videoprojekce fotografie a samozřejmě ukázka
výstroje a výzbroje, kterou si můžeme osahat
a vyzkoušet. A po přednášce už hurá na
paintball, a vychutnat si tento jedinečný
adrenalinový zážitek, kterému světově propadli
nejen muži, ale i ženy všech věkových
kategorií.
program 3 (Den se zvířaty - farma Licibořice)
Děti budou po celý den farmařit na nedalekém
statku, vypraví se do lesní obory, zahrají si
detektivní hru a vyzkouší si stará řemesla:
hrnčíř, dráteník, pekař. Výrobky si odnesou s
sebou.
Postarají se o ovce, oslíky, králíky, krávu,
morčata, slepice, husy, kačeny, koně, pštrosy,
čuníky, nakrmí také daňky, muflony, bažanty,
pávy. Na závěr každý postupně získá 10 svých
tolarů, za které si vybere odměny v našem
krámku. V případě teplého počasí se děti
mohou osvěžit v malém bazénu.
Kdy se programy uskuteční?
Všechny plánované programy proběhnou
v průběhu každého nezkráceného turnusu

v návaznosti na celotáborovou hru a počasí (zkrácené turnusy některé programy nestihnou).
Program se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí.
Předběžné termíny programů:
program č.1
úterý 3.7., 17.7. a 31.7. 2018
program č.2
středa 11.7., 25.7. a 8.8. 2018
program č.3
pondělí 2.7. 2018
Změna programů i termínů vyhrazena.
Jaká je cena doprovodných programů?
Cena je jednotná ve výši 350 Kč bez ohledu na to, který program si vyberete. U programu č.2
(paintball) je v jednotné ceně zahrnuto 100 kuliček, další k dokoupení na místě po 1 Kč/ks.
Jak se na tyto programy přihlásit, popř. zaplatit?
Jsou tři možnosti:
a) Necháte na dětech, který z nabízených programů je v průběhu tábora nadchne. Vybavíte děti
kapesným zvýšeným o příslušný program a děti si samy na táboře nejpozději den před akcí
program zaplatí. Nevýhodou této varianty je, že se počet míst v programu může naplnit dříve než
se dítě rozmyslí, a to níže uvedenými variantami b) a c). U menších dětí doporučujeme uskutečnit
výběr za děti.
b) Nechcete nechávat volbu na dětech, či riskovat, že počet volných míst se naplní dříve, než se děti
rozhodnou? Svoji volbu pro některý z programů včetně hotovostní platby můžete provést
i u autobusu při srazu na tábor. Tuto volbu přihlášení doporučujeme.
c) Nechcete riskovat, že počet volných míst se naplní dříve, než začne tábor? Pak stačí kdykoliv do
začátku Vašeho turnusu uhradit cenu vybraného programu na číslo účtu 706523153 / 0800 (pozor,
je rozdílný od účtu, na který jste hradili tábor). Při platbě použijte variabilní symbol, pod kterým jste
uhradili tábor + nakonec přidejte číslo programu. Z toho my pak poznáme, kdo a jaký program si
objednal.
(Příklad: Je-li Váš variabilní symbol při platbě tábora např.: 1234567 a chcete uhradit program č.3
bude Váš variabilní symbol pro tuto platbu je 12345673)
Nebo stejně tak jako v případě platby tábora si můžete zvolený program objednat a zaplatit
i osobně v naší kanceláři na adrese: Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, Nuselská
66, 140 00 Praha 4 (úterý až čtvrtek 9-18 hod.)
Pokud se program z nějakého důvodu neuskuteční (nepřízeň počasí, malý počet účastníků), bude
Vám částka vrácena zpět v plné výši.

Společný poznávací výlet k LT Rabštejn 2018
Neznáte nás?
Chcete nás více poznat?
Pro rodiče s dětmi pořádáme 11.-13.
května 2018 společný poznávací
víkendový výlet po Slovenských a
Maďarských termálních koupalištích.
Ke koupání tentokrát vybíráme
následujcí dvojlístek přidunajských
termálních vod. Kosti zotavíme v
„mastném“ termálu v maďarském
Mosonmagyárováru, který patří do
pětice nejléčivějších vod v Evropě.
A druhý v řadě nás přivítá od hord
turistických koupalomilů ušetřený
a trochu zastrčený Vincov Les.
Poznejte nás ještě před táborem!
Více informací o akci najdete na našich webových stránkách www.srubak.cz

