
 

Přihláška dít ěte na letní stanový tábor 
Pořadatel tábora: 
Církev bratrská Ostrava 
IČO 60783516 

Termín konání: 
13.7. – 24.7.2014 

Místo: táborová základna Horní Údolí, 6 km od 
městečka Zlaté Hory, Jeseníky 
GPS 50°12'34.175"N, 17°20'30.471"E  

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně některému z vedoucích – Jiří Šimpach, David Klamka, 
Stanislav Čepelák. Vyplněnou přihlášku můžete odeslat také elektronicky (naskenovaná s podpisem) na adresu 

jsimpach@post.cz. Více informací na tel. 739 600 648 – Jiří Šimpach (hlavní vedoucí). 

Osobní údaje dít ěte 

Jméno a příjmení: 

 

Rodné číslo: 
 

Ulice a číslo domu: 

 

Obec, město: 
 

PSČ: 
 

Datum narození: 
 

Státní příslušnost: 
 

Po kolikáté je na táboře? 
 

Osobní údaje zákonného zástupce 

Jméno a příjmení: 

 

Poměr k dítěti: 

 

Adresa bydliště: 

 

Telefonní kontakt: 
 
Email: 
 

Informace pro rodi če o tábo ře 

V programu tábora jsou soutěže, hry, sport, zájmové aktivity, turistika, poznávání přírody. Tábor je veden 
v křesťanském duchu, vedoucí jsou věřící lidé, a proto zahrnujeme do programu i vyučování základů křesťanství a 
předávání křesťanských životních hodnot. 

Poučení o platb ě 

1. Cena tábora pro jedno dítě je 2200,- Kč při platbě do 15.6.2014. Při platbě po 15.6. je cena pro 
jedno dítě 2800,- Kč. 

2. Plaťte prosím p řevodem na ú čet Církve bratrské Ostrava, č. účtu 1035001155/5500, do zprávy 
pro p říjemce uve ďte text „tábor Horní Údolí“ + p říjmení dít ěte. Potvrzení o uhrazení poplatku 
Vám předáme osobně (po domluvě na tel. 739 600 648 Jiří Šimpach), nebo při odjezdu na tábor. 
Můžete platit také v hotovosti, místo předání platby domluvíme individuálně na tel. 739 600 648. 

3. Termín uhrazení poplatku je do 7.7.2014 

4. Storno poplatek: Při odhlášení do 7.7.2014 bude vrácen poplatek v plné výši. Při odhlášení po 7.7. 
a před 23.7.2014 bez udání vážných důvodů (např. nemoc) bude účtován storno poplatek 1000,- 
Kč. Nástupem dítěte do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 

5. Pokud Váš zaměstnavatel nebo zdravotní pojišťovna Vašeho dítěte přispívají na účastnický 
poplatek, pak můžeme vystavit fakturu na přispěvatelem požadovanou částku. Na tuto možnost se 
prosím informujte u svého zam ěstnavatele a u zdravotní pojiš ťovny . Potvrzení o přihlášení 
Vašeho dítěte na tábor Vám na požádání vystavíme, po ukončení tábora pak předáme potvrzení o 
účasti dítěte na táboře. 

 

Pořadatelem tábora je Církev bratrská Ostrava. Další informace o Církvi bratrské naleznete na www.cb.cz/ostrava. V případě dotazů se můžete 
obrátit na hlavního vedoucího tábora, Mgr. Jiří Šimpach, tel. 739 600 648, email: jsimpach@post.cz. 

 


