ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vážení rodiče, rádi bychom vám úvodem poděkovali za Vaši důvěru v naši organizaci. Letní tábory pořádané Pionýrskou
skupinou Otava Sušice mají dlouhou tradici a mohou se pochlubit stovkami spokojených účastníků. Jak jste si určitě stihli
sami všimnout, tématem letošního tábora jsou piráti a celotáborové hře byl dán název „Pod pirátskou vlajkou”. Tábor se
uskuteční od 22.7. do 4.8.2012 na táborové základně nedaleko obce Kunkovice (blízko Čachrova - okr. Klatovy). Děti
budou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou. Stravování bude vyvážené a bude probíhat 5x denně. Cena byla
vykalkulována na 2.800 Kč pro člena sdružení Pionýr a na 3.500 Kč pro nečlena. Pokud dítě zaregistrujete jako člena
sdružení Pionýr, potažmo Pionýrské skupiny Otava Sušice, získáte slevu 700 Kč (bude pro vás platit cena pro člena).
Registrace stojí 250 Kč a je na jeden kalendářní rok. Registrace zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku v
následujícím roce - tedy v lednu 2013. Pokud by se dítěti tábor líbil a bylo registrované, může od září zdarma chodit na
naše schůzky, kde si užije také spoustu zábavy.
Přihlášku níže lze vyplnit jako závaznou (pak opravdu platí jako závazná, se vším, co s tím souvisí), nebo jen jako
předběžný zájem. Pokud bude přihláška vyplněna jako předběžný zájem, budeme vás ještě v červnu kontaktovat, abyste
se rozhodli, zda podáte přihlášku závaznou, nebo se pobytu na našem táboře vzdáte. Je třeba podotknout, že pokud
podáte přihlášku jako předběžný zájem a do června 2012 naplníme maximální kapacitu tábora závaznými přihláškami,
nebudeme už poté schopni vaše dítě na tábor vzít. Pokud podáte přihlášku jako závaznou a před táborem se situace
změní a vy nebudete chtít náš tábor využít, pak platí tento storno-režim: odřeknutí v červnu (storno-poplatek 1.000 Kč),
odřeknutí v červenci (storno-poplatek 2.000 Kč). Vše se dá samozřejmě vyřešit tím, že za své dítě najdete náhradu. Snažte
se přihlášky vyplňovat jako závazné...
Bližší informace o táboře samotném, list účastníka, potvrzení pro lékaře a další dokumenty obdržíte písemně
nejpozději jeden měsíc před začátkem tábora - tj. do 22.6.2012! K dispozici budou taktéž na www.psotava.cz.
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