
Zakroužkujte prosím zvolenou
velikost trička

Zde uveďte údaje potřebné pro vystavení faktury:
(název zaměstnavatele a  jeho adresa, jméno zaměstnance, požadovaný text)

Pokud to bude možné, chtěl/a bych být v oddíle s:

Eldorádo středisko Náchod
zve všechny své členy a příznivce na nové prázdninové

dobrodružství

LT Studánka 30. 6. - 14. 7. 2018

ZAKLÍNAČI
Geralt z Rivie, jeden z nejlepších zaklínačů všech dob,

zmizel  neznámo  kam.  Hrad  Kaer  Morhen  je  opuštěný
a obyvatele země sužují útoky všemožných příšer.

Posledních pár zaklínačů a čarodějů proto spojilo své
síly a rozhodlo se obnovit slavný cech zaklínačů, vycvičit
nové  bojovníky  používající  meče  i  magickou  moc
a obnovit v zemi pořádek.

Hledáme odvážlivce, kteří se nebojí v lese… Hledáme
zvědavce,  kteří  se  rádi  naučí  něco  nového…  Hledáme
hrdiny se smyslem pro čestnou hru… Hledáme kamarády
se smyslem pro humor…

Hledáme děti osudu...



Základní informace:
Pořadatelem  tábora  je  Eldorádo  středisko  Náchod,  adresa  tábora  
LT Studánka, Vernéřovice u Meziměstí, PSČ 549 82.

1) Tábora se mohou zúčastnit děti ve věku 7 – 18 let (včetně). Základna se nachází
v lese, ubytování je v 3 - 4 lůžkových chatkách a dvoulůžkových stanech s podsadou.
K dispozici je dále zděná budova s kuchyní, jídelnou a společenskou místností pro
případ  nepříznivého  počasí.  Pravidelná  hygiena  probíhá  v  dřevěné  umývárně  se
saunou. Děti se učí žít v přírodě a většinu prací si pod dohledem vedoucích zajišťují
samy. Vedoucí jsou osvědčení dlouholetou prací na našich táborech, řada z nich jsou
našimi odchovanci. Hlavní vedoucí pracuje jako ředitelka základní školy.
2) Tábor začíná v sobotu 30. 6. 2018 a končí v sobotu 14. 7. 2018. Doprava dětí je
zajištěna vlakem z Náchoda a Hronova, pro zájemce z Prahy a okolí bude společná
doprava domluvena na informační schůzce.
3) Cena  pobytu  je  3  500,  -  Kč,  pro  členy  Eldoráda  je  cena  stanovena  na
3 300,- Kč. Slevu pro členy je možné získat i přihlášením dítěte do Eldoráda (bude
započítána cena pro členy navýšená o jednorázový vstupní poplatek 50 Kč + roční
příspěvek  40  Kč).  V ceně  pobytu  jsou  zahrnuty  náklady  na  dopravu  z  Náchoda
a zpět,  ubytování,  stravu  5x  denně  a  pitný  režim,  materiál  pro  činnost  oddílů,
táborové tričko, odměny dětem, výlety do okolí, apod. Tábor je podpořen dotačním
programem Královéhradeckého kraje.
4) Platbu je nutno provést do 8. června 2018. Pokud odřeknete účast dítěte méně než
14 dnů před začátkem tábora, účtujeme storno poplatek 500,- Kč. Místo poplatku je
možné sehnat náhradníka.
5) Vyplněné přihlášky posílejte na adresu hlavní vedoucí Marie Seidlové. Vyznačte
způsob platby; pokud budete chtít vystavit fakturu pro svého zaměstnavatele, napište
jeho  název,  adresu,  případně  požadovaný  text.  My  vám  zašleme  zpět  potřebné
doklady a další informace. Dále prosím vyznačte velikost táborového trička.
6) Všechny údaje uvedené v přihláškách a dokladech slouží výhradně pro potřebu
tábora a nebudou poskytovány dalším osobám ani dále zpracovávány.
7) Tuto přihlášku je možno libovolně kopírovat a poskytovat dalším zájemcům.

8) Elektronickou přihlášku (tu preferujeme) můžete vyplnit na našich FB 
stránkách https://www.facebook.com/ltstudankavernerovice1/ nebo 
www.eldoradonachod.info 

Dotazy a informace:
hlavní vedoucí
Marie Seidlová
Stárkov 190 605 183 616
549 36 marie.seidlova@seznam.cz

Přihláška na letní tábor Studánka 2018

1. Dítě
Jméno a příjmení: ____________________________________________

Bydliště: ____________________________________________

____________________________________________

Datum narození: ____________________________________________

2. Zákonný zástupce

Jméno a příjmení: ____________________________________________

Telefon, mobil*: ____________________________________________

e-mail: ____________________________________________

3. Přihlašuji své dítě k účasti na LT Studánka 2017 v termínu 30.6. - 14. 7. 2018,
pořádaném dětskou organizací Eldorádo středisko Náchod.

4. Zavazuji se uhradit cenu poukazu do 8. 6. 2018.

5. Zaškrtněte jednu z možností:
dítě je členem Eldoráda a dochází do některého z oddílů, kde platí roční 
příspěvky - cena 3 300 Kč
dítě je členem Eldoráda, ale jezdí pouze na tábor – cena 3340 Kč
dítě dosud není členem Eldoráda, tímto jej do organizace přihlašuji – cena 
3 390 Kč
dítě není členem Eldoráda a nechce se jím stát – cena 3 500 Kč

6. Platbu provedeme – opět zašktněte jednu možnost:
složenkou
převodem z účtu
na fakturu (údaje o zaměstnavateli doplňte na zadní stranu přihlášky)

V_________________  dne ________        __________________________
podpis zákonného zástupce

* kontakt, na kterém se s Vámi můžeme v případě potřeby spojit; můžete uvést i kontakt na 
druhého rodiče, případně telefon do práce                              

http://www.eldoradonachod.info/
https://www.facebook.com/ltstudankavernerovice1/
mailto:marie.seidlova@seznam.cz

