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Dobrodružství zažijeme na chatě NIVY u Vsetína
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Budou připraveny hry a další činnosti, ve kterých se mohou děti realizovat a rozvíjet.
Tábor pořádá ČCE a RR Hodslavice. Zveme všechny děti, které by s námi chtěli zažít
opravdové prázdninové dobrodružství.
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Nabízejí se nám nové možnosti, nového prostředí a skvělé zážitky.
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Více info dostanete od vedoucích Přední hlídky
Hlavní vedoucí tábora: Lukáš Sulovský, 777 043 083, sirlukas@seznam.cz
Hodslavice 40, 742 71
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Přihláška na Malý tábor na chatě Nivy 19.–25.8.2018
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Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon /e-mail:
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Tuto část přihlášky odevzdejte nejpozději do 30.6. 2018 uvedenému vedoucímu nebo vedoucím RR.
Přihláška je závazná. Přihlášku je možno poslat i ofocenou mailem.

Příjmení:
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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
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Podpis:
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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.
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