
MILÍ RODIČE, KAMARÁDI                                   
A PŘÍZNIVCI! 

Nabízíme Vám již IX. ročník tábora dvou (či více) generací 
v malebné oblasti Přírodního parku Moravice. 

Po celou dobu pobytu bude běžet táborová hra na motivy 
knihy a filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. 

„Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. 
Projděte s námi do země zázraků a kouzel, která je však kvůli prokletí zlé Bílé čarodějnice 
odsouzena k věčné zimě. Pomozte nám pod vedením vznešeného a tajemného panovníka, lva 
Aslana, postavit se mocné čarodějnici, zlomit ledové kouzlo a osvobodit tak říši navždy…“ 

Tábor je vhodný pro děti od 3 do 15 let za doprovodu alespoň jedné dospělé osoby (rodiče, 
prarodiče...), mladší či starší děti lze  vzít sebou na základě individuální dohody i ceny. Program 
je pro všechny společný samozřejmě s přihlédnutím k věku účastníků. 
 
Bližší informace o pobytu, o nás a bohatou fotodokumentaci z minulých akcí najdete na našich 
webových stránkách www.eico.cz . Po celou dobu tábora bude opět fungovat táborové on-line 
zpravodajství na adrese http://tabor.eico.cz/ , takže se Vaši blízcí doma mohou denně 
pohodlně na internetu dozvědět vše o aktuálním dění na táboře, zkontrolovat Vás na aktuálních 
fotografiích vždy z předchozího dne a zaslat Vám pozdrav mailem. 

Zahájení pobytu je v neděli 2.8. 2015 obědem, ukončení pak v sobotu 8.8. 2015 snídaní. 

UBYTOVÁNÍ: 

Středisko Bílá Holubice, Moravice – Mokřinky www.bilaholubice.cz, 2-6 lůžkové pokoje 
s umyvadlem, společné sociální zařízení na patře, restaurace, kulečník, hřiště, ohniště, chov 
kamerunských koz a koní. 

STRAVA: 

5x denně, pitný režim zajištěn po celý den.   

CENA: 

Vážíme si Vaší přízně, a proto jsme pro ty z Vás, kteří s námi byli na táboře již loni, příp. se 
zúčastnili našich víkendových pobytů, připravili slevu ve výši 100 Kč. Cena tak činí: 
3.000,- Kč za předškolní dítě, se slevou 2.900,- Kč  
3.300,- Kč za školní dítě, se slevou 3.200,- Kč 
3.600,- Kč za dospělého, se slevou 3.500,- Kč 
 
V ceně pobytu je zahrnuto: zajištění programové náplně, strava a ubytování, náklady na 
lektory, náklady na věcné odměny, materiál pro rukodělné činnosti a hry, správa táborového 
webu.  Doprava na pobyt je individuální, příjezd je možný od 10 h. Mapka s vyznačeným 
místem pobytu bude zaslána všem přihlášeným v podrobných instrukcích zhruba měsíc před 
konáním tábora a bude k dispozici na stránkách www.eico.cz  

BEZPEČNOST: 
Akce probíhá ve středisku vyhrazeném výhradně pro pobyt účastníků tábora. Naši lektoři mají 
dlouhodobé zkušenosti v organizaci táborových aktivit a program bude nabízen přiměřeně věku 
a  schopnostem účastníků. Upozorňujeme, že během pobytu rodiče plně zodpovídají za své děti. 

 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ: 

Kontaktní dospělá osoba vyplní přihlášku a prohlášení rodiče ve všech požadovaných 
kolonkách včetně podpisu a odešle originál poštou nebo čitelný sken mailem na adresu 
hlavní vedoucí tábora (viz níže), přijetí přihlášky bude potvrzeno mailem. Po obdržení 
zálohy bude místo rezervováno do 15.6.2015,  kdy je potřeba doplatit zbytek ceny.  

Tábor se koná při minimálním počtu účastníků 30. Při nižším počtu je zájemcům nabídnut 
náhradní program, příp. vrácena plná cena poukazu. Do turnusu budou účastníci závazně 
řazeni podle data přijetí platby až do naplnění kapacity tábora. 

PLATBA: 

Zálohu za pobyt ve výši 1.500,- Kč za každého účastníka je nutno uhradit do 31.května 
2015. Vzhledem k velkému zájmu o tábor doporučujeme zaplatit zálohu co nejdříve. 
Doplatek je nutno uhradit do 30. června 2015. Je rovněž možno provést celou platbu 
najednou.  

Bez variabilního symbolu je dohledání plateb obtížné, proto uveďte číslo Vašeho 
kontaktního telefonu, uvedené v přihlášce, jako variabilní symbol a vaše jméno a text 
Tábor rodičů s dětmi do poznámky k platbě. Platbu je možné provést těmito způsoby: 

A/ platbou z Vašeho účtu na účet provozovatele: 

 název účtu adresáta          OS EICO  
 název banky a číslo účtu  Raiffeisenbank a.s. č.ú. 231208036/5500 
 variabilní symbol              Vaše telefonní číslo uvedené na přihlášce 

B/ fakturou  -  v takovém případě je nutná předešlá písemná či elektronická objednávka 
organizace, která následně platbu provede, kvůli domluvě pište na mail info@eico.cz, tel.: 
737 505 288, Ivana Mariánková. 

STORNO PODMÍNKY: 

A/  V případě doložené nemoci účastníka v termínu odjezdu účtuje organizace jednorázový 
storno poplatek ve výši 500,- Kč/osoba (potvrzení lékaře je nutno doložit nejpozději 
v den nástupu na tábor). 

B/   Zaplacená záloha včetně doplatku je vratná po odečtení manipulačního poplatku 200,- 
Kč za náklady provozovatele pouze do 15.června 2015. Při zrušení účasti do 15.července 
2015 vracíme 50% ceny, později se poplatek nevrací (výjimka viz bod A), můžete však za 
sebe poslat náhradníky. 
 
KONTAKTY: 

Romana Horáková, Bobrovnická 347, Ostrava-Lhotka  725 28 
 
polstarkarna@seznam.cz           603 357 645    
      
Pokud jste na tomto letáčku nenašli něco, co by Vás zajímalo, zavolejte, napište, pošlete mail!  
 
 

Těšíme se na Vás!  
 



 

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A 
 

k  letnímu  táborovému pobytu pořádaném OS EICO 
ve středisku Bílá Holubice, Moravice v termínu 2. – 8. 8. 2015 

 

Jméno a příjmení kontaktní dospělé osoby:...........………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Adresa:.........................…..................................................................................……… 

………………………………………………………………………………………… 

Mailová adresa:  (pro zasílání info před nástupem na tábor a potvrzení přijetí plateb)  

…………………...……………..……..…………...@………………………………… 

Kontaktní telefon:………………………………………………………………..…… 

Jméno dalšího dospělého účastníka......................................... ………………………… 

Jména dětí……………………………………………………………věk………………. 

……………………………………………………………………….věk………………. 

……………………………………………………………………….věk………………. 

……………………………………………………………………….věk………………. 

Věk dětí prosím uvádějte dosažený v době konání tábora! 

 

Nárokuji slevu 100 Kč pro……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

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

který/á se v roce 2014 zúčastnil/a (prosím zakroužkujte, bude ověřeno): 

a) tábora pořádaného EICO  

b) EICO víkendu pro děti nebo rodiče s dětmi v měsíci…………………….. 

Prohlášení rodiče (zákonného zástupce dětí): 

Zdravotní informace pro vedení tábora (uvádějte případné požadavky na 
zvláštní péči účastníků např. omezení po úraze, alergie, diety, aj.): 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Prohlašuji tímto, že jsem byl seznámen s podmínkami provozu tábora pro 
rodiče s dětmi. 

Jsem si vědom toho, že pořadatel tábora nepojišťuje účastníky pojištěním pro 
cesty a pobyt a že rodiče po celou dobu pobytu plně zodpovídají za své děti.  

Souhlasím s úhradou storno poplatků v případě neúčasti na táboře tak, jak je 
organizace pořádající tábor stanovila a jak jsou uvedeny v informačním listu 
k této přihlášce.  

Zavazuji se uhradit případné škody na zařízení střediska, které účastníci 
uvedeni na této přihlášce včetně dětí způsobí v době pobytu na táboře svou 
neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. 
Škodu uhradím na místě oproti příjmovému dokladu. 

Beru na vědomí, že v průběhu tábora provozovatel neručí za cennosti jako věci 
z drahých kovů, elektronické přístroje, fotoaparáty, mobilní telefony, 
walkmany, rádio, přehrávače MP3, MP4 apod. 

Dávám tímto také výslovný souhlas, aby pořadatel tábora zpracoval osobní 
údaje účastníků uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů v platném znění. Shromažďované údaje slouží pro 
registraci účastníků, pro výkon zdravotní péče na táboře apod. a jsou 
v předepsaných lhůtách likvidovány.  

Souhlasím s fotografováním přihlášených účastníků včetně dětí v rámci 
táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci 
a propagaci činnosti provozovatele tábora např. v kronikách, tisku, na internetu 
apod. 

V ....................……………………..  dne ........................…………….. 

 

……………………………………………………………. podpis  

 


