
Závazná přihláška 
k pobytu v letním táboře 2020 

 
 
Jméno a příjmení.………………………………………. 
 
duchovní jméno.....……………………………………… 
 
Město …………………………………………………… 
 
Telefon!!! ………………………………………………. 
 
Rok narození ………………………………………….... 
 
 
Jméno a příjmení.………………………………………. 
 
duchovní jméno.....……………………………………… 
 
Město …………………………………………………… 
 
Telefon!!! ………………………………………………. 
 
Rok narození ………………………………………… 
 
Děti 
 
Jméno a příjmení ………………………………………. 
 
věk……………………………………………………..… 
 
Jméno a příjmení ………………………………………. 
 
věk……………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení ………………………………………. 
 
věk…………………………………………………….......  
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Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na 
některou z  uvedených adres nebo v některém 
z našich center osobně odevzdejte. Datum 
předání je rozhodující pro vaše pořadí při 
rozdělování ubytování.  
 
Zálohu –  
 posílám poštou 
 předávám osobně 
 převodem na bankovní konto 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Záloha celkem ……………………………… 
 
slovy………………………………………… 
 
Za koho…………………………………….. 
 
placeno dne…………………………………. 
 
podpis………………………………………. 
 
zálohu převzal ……. ……………………….. 
(Vyplnit pouze v případě, že zálohu předáváte osobně.) 
 
POZOR! Přesvědčte se, jsou-li všechny 
kolonky vyplněny!!! 
  
Chci se zúčastnit: 27.6. – 2.7.2020 
 
Jiné dny: ……………………………………. 
 
Příspěvek na pobyt a stravu celý tábor 
dospělí – 2950,- Kč  ( z toho záloha 1900,-Kč),   
studenti  – 1950,- Kč (z toho záloha  1000,-Kč),    
děti  (od 3 do 6 let ) – 950,- Kč. 
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