V Praze dne 3.4.2018

Platba letního tábora a volná místa na táboře
Vážení rodiče,
připomínám splatnost platby za Letní tábor v Lažánkách, která je 15. 6.
2018. Máte-li někdo problém s platebními údaji, napište mi, prosím, na email – vše
je uvedeno v přihlášce. Pro jistotu zde ještě přikládám číslo účtu:
182973726/0300, do zprávy pro příjemce, prosím, napište jméno dítěte a LT
Lažánky. Stejně tak nemůžete-li nyní z jakýchkoliv důvodů tábor zaplatit, dejte mi
vědět, platbu lze posunout.
Pokud se Vám či Vašim známým plány na prázdniny změnily a máte-li tedy
někdo další zájem o náš letní tábor, napište mi, prosím, na uvedený email.
Připomínám, že do Lažánek jedeme ve dnech 11.-25.8.2018. Cena za tábor činí
4.900 Kč.
Veškeré materiály zasílám poštou a prosím všechny písemné originály
odevzdat u autobusu v zalepené neprůhledné podepsané obálce s doklady (ofocený
očkovací průkaz, kartičku pojištěnce). Kapesné v obálce A5 (pokud dítě neumí
hospodařit s penězi a chcete, aby peníze mělo přechodně u vedoucího oddílu).
Prosíme o potvrzení přijetí tohoto dopisu – tímto Vaše dítě bude závazně na
tábor přihlášeno. Předem děkujeme za malé táborové ceny do tomboly, které nám
pravidelně dáváte k odměňování Vašich dětí za jejich táborové úspěchy.
Děkujeme Vám rodičům za pomoc s propagací tábora i finanční dary, které
nám pomáhají táborový pobyt nezdražovat a hlavně podpořit práci mladých
praktikantů, kteří nám vyrůstají z řad dětí. Je to pro nás velice cenné, neboť naše
nápady dostávají šmrnc nové generace a my pevně věříme, že našim mladým
vytvoříme základnu, kterou jim budeme moci předat a výhledově náladami
dolaďovat. Jsme patřičně hrdi nato, že již 24 let podporujeme stále potřebnou
integraci formou hry a všem našim účastníkům je pohromadě dobře (i když v úvodu
tábora či akce jsou u autobusu slzy naší Kačky, která nerada cestuje – děkuji všem
rodičům za toleranci, bohužel je to daný evergreen který vždy nastává).

Potvrzení účasti na víkendové akci 25.5.- 27.5.2018, který je
koncipován jako předtáborvý sraz – možnost seznámení s novými
táborníky
Prosíme o informaci, zda se dítě zúčastní i předtáborového srazu v RZ
Borovice (Český ráj). Jedná se o sportovní areál (krytý bazén, horolezecká stěna,
hřiště a krásná příroda). Cena za pobyt činí 1.000 Kč (zahrnuje 5x denně
stravování, pečení buřtů, organizovaný program, lůžkoviny, dopravu tam a zpět).
Odjezd: 25.5. 2018 v 17 hodin - konečná autobusu č.215 Praha 4 Kamýk (místo
táborových srazů).
Příjezd: 27.5.2018 v 15 hodin na místo odjezdu.
Žádné speciální vybavení není třeba, pouze plavky (plavací pomůcky a přezůvky).

Předem děkuji za spolupráci.
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