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31. ročník letního stanového tábora se zvířaty
Tábor se uskuteční ve dnech 13.července až 2.srpna 2014 na tábořišti Zelený kříž
v Mikulášovicích - Salmově, ve Šluknovském výběžku, na pokraji Národního parku České
Švýcarsko. Tábor bude mít mezinárodní charakter s účastí dětí ze Slovenska, Německa a
Ruska.
Tábor je zaměřen pro děti se vztahem ke zvířatům a přírodě, se souhlasem rodičů je možno
vzít s sebou na tábor doma chovaná zvířata, o která se budou děti na táboře samy starat.
Ubytování účastníků je ve stanech ( klasická A s podsadami a podlážkami ) nebo po dohodě
ve vlastních stanech. V přihlášce můžete uvést, s kým si přejete být ve stanu ubytováni.
Stravování je zajištěno 5x denně, účastníci se budou podílet na přípravě .
Program je rekreační - výlety do NP a okolí vč. blízkého města v Německu, spaní pod
širákem, táborové hry, sportování (míčové hry, stolní tenis), koupání na blízkém koupališti,
projížďka na koních, zdokonalování znalostí o chovu zvířat a ochraně přírody.
Účastnický poplatek za 21 dnů tábora činí částku 5 500 Kč. Po dohodě je možný i kratší
pobyt ( 7 nebo 14 dnů ). Účastníci tábora – členové specializovaných organizací chovatelů
koček ČSCH mohou po jeho absolvování požádat o finanční příspěvek ÚOK SCHK ČSCH
/viz usnesení ÚOK SCHK ze dne 21.11.2013/.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. května 2014. Po jejich obdržení bude zaslána
faktura, po obdržení platby počátkem června další pokyny.
Doprava je individuální nebo po dohodě společná z Prahy .
Závazné přihlášky zasílejte na adresu: ZO ČSCH, Salmov 31, 407 79 Mikulášovice nebo
elektronickou poštou na: chovatelevarnsdorf@seznam.cz . Informace na: tel. + 420
602 682 600 a Skype: avjura.
Mediální partner akce je časopis Planeta zvířat

Přihláška na stanový tábor Mikulášovice 2014
Přihlašuji své dítě na celý turnus tábora/pouze na období od ……………...... do …………................./+
(Odjezdový/příjezdový den při kratším pobytu na táboře je sobota 19. a 26.7. )
Jméno a příjmení .......................................................... Datum narození .................................................
Bydliště vč. PSČ ......................................................................................................................................
Elektronická adresa …………………......................................................................................................
Tel. byt …................................. rodičů zam…..................................... mobil ........................................
Pojištěn u zdravotní pojišťovny................................................................................................................
Ve stanu si přeji být podle možností společně s ......................................................................................
Na tábor povezu s sebou zvířata (jaká, kolik, plemeno) žádná ................................................................
...................................................................................................................................................................
Požaduji podle možností bezmasou stravu ANO/NE
Vlastní doprava TAM ( ZPĚT )+
Objednávám společnou dopravu TAM (ZPĚT)+
Doma chováme či projevuji zájem o zvířata……………………………...................................................
……….........................................................................................................................................................
Účastník je členem specializované ZO chovatelů koček ČSCH /kde/ ……………….. v roce 2014 /ne+
Podpis rodiče dítěte/zákonného zástupce ...............................................
+/nehodící se škrtněte
Ke sdělením organizátorům tábora použijte druhou stranu.

