
Letní stanový tábor oddílu Sokolík Silůvky 

 

Termín tábora:  Vlčata a Berušky (1. – 4. třída): 3. – 17. července 2021 

Havrani a Amazonky (5. – 9. třída): 1. – 17. července 2021 

 

Místo tábořiště:  Pravý břeh řeky Oslavy - 1,6 km po proudu od obce Ocmanice 
GPS: 49.2239247 N, 16.1410575 E 

 

Cena tábora:  Celková částka činí 2 800 Kč (500 Kč záloha + 2 300 Kč doplatek)  

 

Schůzka pro rodiče proběhne v malém sále sokolovny v Silůvkách v neděli 30. května. Začátek v 15:00. 

 

Do kdy odevzdat předběžnou přihlášku? 

Předběžné přihlášky odevzdávejte spolu se zálohou Míši na e-mail: hrouzkova.misa@gmail.com nebo do 
schránky (Anenská 267) a to nejpozději do 8. května 2021. Poté spustíme běžné přihlášky, které bude 
třeba odevzdat s doplacením tábora nejpozději na schůzce pro rodiče. Pokud z jakéhokoliv důvodu 
nestihnete odevzdat předběžnou přihlášku, vyplňte rovnou přihlášku běžnou. 

 

Jak platit zálohu? 

Zálohu (a následně i doplatek) plaťte prosím na účet 115-8324740247/0100 (pozor! Jiný účet než minulý 
rok!). Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte. Na schůzce pro rodiče bude možná 
i platba v hotovosti.  

 

Co když tábor nebude moci kvůli pandemii proběhnout? 

V tom případě Vám vrátíme 100 % zaplacené částky. Pokud dojde z Vaší strany k nějaké komplikaci (např. 
dítě si zlomí nohu těsně před táborem a nemůže nastoupit), vrátíme celou částku kromě zálohy.  

 

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpoví: 

Aleš „Ali“ Konečný – hlavní vedoucí oddílu – 735 867 952 – ali.konecny@gmail.com 

Michaela „Míša“ Hrouzková – hospodářka oddílu – 733 439 020 - hrouzkova.misa@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Předběžná přihláška na tábor YMCA SKAUT 

4. skautský oddíl Sokolík Silůvky 

 

Přihlašuji své dítě ………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození ………………………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní e-mail ………………………………………………………………………………………………………. 

Na tábor v termínu (zakroužkujte) 

• 1. – 17. 7. 2021  děti v 5. – 9. třídě (Havrani a Amazonky) 

• 3. – 17. 7. 2021  děti v 1. – 4. třídě (Vlčata a Berušky) 
 

Současně potvrzuji, že jsem zaplatil zálohu 500 Kč za účast na táboře. 

Datum:        Podpis: 
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