
Vážení rodiče, holky a kluci! 
 

Před sebou máte poukaz-přihlášku na letní 
tábor Vávrovka 2015.  
 

Poloha tábora: Letní stanový tábor Vávrovka 
leží uprostřed lesů na severním okraji CHKO 
Třeboňsko, na půl cesty mezi Kardašovou 
Řečicí a Veselím n.Lužnicí. Okolní krajina je 
spíše rovinatá, ale pestrá množstvím lesů a 
rybníků. V blízkosti teče řeka Nežárka. 
 

Program: Artuš padl. Zem nyní spravuje rytířská 
rada složená z potomků původních rytířů 
kulatého stolu, ovšem je třeba dosadit na trůn 
nového vůdce, který by dokázal sjednotit 
rozvrácenou zemi, čelit nájezdníkům a znovu 
nastolit řád. Celotáborová hra se ponese 
v duchu bájí, mýtů a legend, kdy zapojíme 
hlavu i tělo. Tradičně program obsahuje prvky 
outdooru, výlety za koupáním i ty delší a 
příjemné večery u táborového ohně… 
 

Ubytování:  účastníci tábora jsou ubytováni ve 
dvoumístných stanech s podsadou. 
 

Doprava: v ceně je zahrnuta doprava v rámci   
programu tábora. Doprava na táborovou 
základnu a zpět není zajištěna – po přijetí 
přihlášky Vám zašleme podrobné informace a 
příjezdovou mapu. 
 

Stravování: Pětkrát denně v místě konání 
tábora. V případě zájmu podáváme druhou 
večeři. 
 

Cena poukazu činí 3 350,-Kč a zahrnuje, 
ubytování,   stravování,   úrazové   pojištění  
a   zajištění   programu,   včetně   výletu  
(a potřebného materiálu).  
Táboroví pracovníci nejsou za práci na táboře 
žádným způsobem odměňováni. 
 

Termín a forma úhrady: 
Úhradu proveďte do 31.5.2015 na účet číslo 
107-680 421 0297/0100  u Komerční banky, 
jako variabilní s. pro platbu zvolte datum 
narození  dítěte (1.1. 1900 = 01011900). 
 

Léky: Pravidelně užívané léky přijímáme pouze 
v originálních krabičkách s příbalovým 
letákem!!! 
 
Hlavní vedoucí tábora:   
Marcela Vlková,  
tel. 724 512 784,  
e-mail: LTvavrovka@seznam.cz      

Přihláška dítěte 
na letní tábor Vávrovka  

2015 
 

 

Pořadatel:            SEDMIČKA Planá nad Lužnicí   
                          Strkovská 98, Planá nad Lužnicí 

IČ: 02 48 88 33  
                          

 
 

Termín tábora:  5. – 17. července 2015 
 
 
 

Cena poukazu:   3 350,-Kč 
 

Jméno a příjmení dítěte: 
 
…………………………………………………………………..…… 
 
 

Datum narození:…………………….……………………………. 
 
Adresa bydliště: 
 
………………………………………………………………….……. 
 
 
………………………………………………………………….……. 
 
 
E -mail:……………………………………………………………… 
 
 
Telefon:……………………………………………………………. 
 

Ve stanu chci bydlet s 
 
 

 
Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce a jsem 

připraven na vyzvání zodpovědné osoby sdružení Sedmička Planá nad 
Lužnicí  správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby 
Sedmička Planá nad Lužnicí se sídlem Strkovská 98, Planá nad Lužnicí 
jako správce prostřednictvím svých organizačních jednotek zpracovalo, 
v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mé 
osobní údaje uvedené v této přihlášce. Správce je oprávněn 
zpracovávat mé osobní údaje prostřednictvím svých zpracovatelů, 
přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé 
již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé 
osobní údaje v  rozsahu nutném pro svou činnost, týkající se pořádání 
dětských akcí. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, do odvolání, 
případně do doby jednoho roku po ukončení akce. Beru na vědomí, že 
svůj souhlas mohu písemně kdykoli odvolat a správce mé údaje do 
jednoho roku zlikviduje. 

Nedílnou součástí přihlášky je posudek 
o zdravotní způsobilosti dítěte.  

Posudek vydává praktický lékař, který dítě 
registruje – vybíráme při příjezdu. 



 
Jméno a příjmení otce: 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
Jméno a příjmení matky: 
 
 
…………………………………………………………… 
 
Přihlašuji své dítě na letní tábor Vávrovka 2015, 
který pořádá SEDMIČKA Planá nad Lužnicí 
v termínu 5.7. – 17.7. 2015. 
 
Variabilní symbol platby:…………………………….. 
 
 
 
V…………………………. dne………………………… 
 
 
…………………………………………………………… 

podpis rodičů 
 
Smluvní podmínky: 
Cena tábora uvedená v přihlášce je smluvní dle 
zákona č. 526/90 Sb. 
Bezplatné storno přihlášky je možno 7 dní před 
zahájením tábora. Po tomto termínu činí storno 
poplatek 30% ceny poukazu. 
 
Přihlášky a platba: 
Provozovatel si vyhrazuje právo registrovat jen  ty 
přihlášky, které jsou podloženy úhradou ceny 
poukazu v plné výši a odmítnout přihlášky nad 
kapacitu tábora. Rozhodující přitom je  pořadí 
došlých přihlášek včetně plateb. 

 
Potvrzení o registraci přihlášky Vám zašleme 
obratem společně s dalšími podrobnými 
informacemi. 

 
 

Přihlášku prosím doručte do konce 
května buď na adresu: 

 
Marcela Vlková 

Průběžná 197 
391 11 Planá nad Lužnicí 

 
Nebo osobně na nějakou námi pořádanou akci: 

 
15. – 17.5.  VÍKENDOVKA K TÁBORU 

23.5. BAMBI PLANÁ 
  

Poukaz  
na  

letní tábor 

Vávrovka 
2015  
na téma 

 

 
 

 


