
Přihláška na Letní tábor na Spálově od 31.7.–13.8. 2016
Tuto část přihlášky odevzdejte nejpozději do 15.6. 2016 na uvedenou adresu nebo vedoucím RR. 
Přihlášku je možno zaslat ofocenou na e-mail. Přihláška je závazná. 

Jméno: Příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Telefon /e-mail: 
Souhlasím, že případně zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. Souhlasíme 
s fotografováním dětí během tábora. Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního 
vztahu mezi Vámi a organizací Royal Rangers, a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále poskytnuty 
ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání  státních 
dotací.  Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném 
znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.

Podpis rodičů:

 

Cena je 2300 Kč
(sourozenci sleva 300 Kč)

    Více info a přihlášky dostanete od vedoucích Přední hlídky 
Hlavní vedoucí tábora: Tomáš Kyselý, mobil: 605 218 300

kyssyk@gmail.com

www.7ph.royalrangers.cz

Tábořit budeme v tee-pee. Zahrajeme spousty zajímavých her, pobudeme spolu, 
popovídáme, ale také podnikneme výpravy do okolní nádherné přírody Oderských 

vrchů a nezapomeneme se vykoupat v osvěžujících vodách řeky Odry.
Téma tábora jsou Rychlé šípy.  

Tak neváhej a přidej se k nám! Dobrodružství čekají jen na Tebe!

Kr
álovští jezdci

7 ph hodslavice Tábor

31. 7.  -      13. 8. 2016

na Spálove

na téma

Rychlé šípy
Rychlé šípy
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