Asociace TOM ČR, TOM 21004 Sůvy
Předběžná přihláška na výjezd do Banátu (Rumunsko)
16. 8. – 23. 8. 2015
Přihlašuji svého (svoji) syna – dceru:
Rodné číslo:

Bydliště:

na týdenní tábor v zahraničí (Banát) v termínu 16. srpna (neděle) – 23. srpna 2015 (neděle).
Telefon – matka:

Telefon – otec:

Předpokládaná cena: max. 1 500 Kč
Závazná přihláška bude k získání od 28. 4. 2015. Odevzdána musí být nejpozději do 12. 5. 2015.
Orientační program zájezdu:
•
•
•
•
•
•
•
•

neděle 16. 8. – odjezd z Prahy v pozdních odpoledních či večerních hodinách
pondělí 17. 8. – ráno/dopoledne příjezd do Svaté Heleny, kratší výlet po okolí, ubytování ve škole
úterý 18. 8. – přesun na Gerník, ubytování v kempovém zázemí s polopenzí
středa 19. 8. – přesun na Rovensko, ubytování v kempovém zázemí s polopenzí
čtvrtek 20. 8. – přesun do Ljubkove, autobusem do Eibentálu, festival, spaní v kempu
pátek 21. 8. – výlet lodí po Dunaji a do jeskyně Ponicova, spaní v kempu
sobota 22. 8. – výlety na vyhlídky v okolí Eibentálu, folklórní část festivalu
neděle 23. 8. – ráno odjezd z Eibentálu, večer příjezd do Prahy

Pojištění: Žádáme rodiče, aby cestovní pojištění pro případ úrazu a léčení zajistili pro své děti individuálně.
K účasti na akci je nezbytné mít vlastní cestovní doklad 
Rodiče se zavazují nejpozději při odjezdu dodat fotokopii hlavní strany pasu (strany s fotografií a popisem)
účastníka, pasovou fotografii a u účastníků mladších 15 let úředně ověřené potvrzení o souhlasu rodičů s
vycestováním dítěte na tuto akci.
Informace o dopravci: www.expreshruza.cz (klimatizace, audio/video technika, lednice)
- V autobuse s námi nebude žádná jiná skupina (výhoda na přestávky apod.)
Informace o společnosti, která nám zajišťuje dopravu a ubytování: www.dovolena-banat.cz
Oficiální stránky festivalu v Eibentálu: www.festivalbanat.cz
Více informací o českém Banátu: www.banat.cz
Kontakty na vedení tábora:
Jarka Bednářová (hlavní vedoucí tábora, hlavní vedoucí TOM Sůvy): 736 536 603
Honza Čadek (vedoucí TOM Sůvy): 605 330 771
Klára Majerová (vedoucí TOM Sůvy): 737 511 102
Milan Šperling (vedoucí TOM Sůvy): 777 551 958
Martin Vodehnal (vedoucí TOM Sůvy): 774 042 313
Společný mail: suvy@volny.cz
Informace o akci jsou průběžně doplňovány na oddílovém webu www.suvy.cz
V Praze dne:

Podpis zákonného zástupce:

