
 

 
 

Slyšel jsi to?  
 

Prej můžeš vydělat těžký prachy, když najdeš 
unobtainium. 

Ale hlídaj ho velký modrý potvory. 
 

Kašleme na ně, to musíme mít ! 
 
 
 
 
 

 

Expedice na Pandoru se můžeš 

zúčastnit i TyTyTyTy 
 

termín 3. – 24. 7. 2010 
 

cena: 4700,- Kč  
 

podmínka účasti: absolvovaný kosmický výcvik 
 

Kontakt a informace:            www.zlata-kotva.cz 
Ing. Jana Soběslavská Tel.: 728 118 990 e-mail: Pony33@seznam.cz 

 
 

 
 

Závazná p řihláška k Expedici na Pandoru 
 

Já níže podepsaný(á) se zavazuji: 
• podrobit se kosmickému výcviku 
• na expedici pracovat ku prosp ěchu celku 
• bez námitek se vždy pod řídit velení expedice 

 
V případě nedodržení výše uvedeného jsem si vědom rizika, že budu z expedice 
vyloučen a ponechán svému osudu ve vesmíru nebo na Pandoře. 
 
Jméno:      Podpis: 



 

       ZLATÁ KOTVA   pořádá 

LETNÍ TÁBOR 
pro děti od 8 do 14 let      Cena: 4.700,- Kč 

Termín: 3. - 24. 7. 2010     Pro členy: 4.500,- Kč 
 
• Tábor trvá t ři týdny, první dva na stálém tábo řišti, t řetí týden vodácký pu ťák; 

• Základní cena tábora je 4.700,- K č za 1 dítě (pro registrované členy oddílu 4.500,- ); 

• Cena je splatná ve dvou termínech: p ři podání p řihlášky 1.000 K č, zbytek do 15. 6.; 

• Za každého nov ě získaného ú častníka tábora (tj. ješt ě s námi na tábo ře nebyl) 
dostává ten, kdo ho p řivede, slevu 1000,- K č; 

• Doporu čujeme ú čast dětí na celém tábo ře, pokud to z vážných d ůvodů není možné, 
je nutno p ředpokládanou dobu ú časti na tábo ře předem projednat s vedením 
tábora; 

• Při účasti dít ěte pouze na části tábora se poplatek snižuje pouze o stravné a o  
cestovné. Všechny ostatní náklady se rozpo čítávají na všechny ú častníky bez 
ohledu na délku pobytu; 

• Odjezd na tábor a z tábora je spole čný, organizuje ho Zlatá kotva, v p řípadě 
pozdějšího p říjezdu nebo d řívějšího odjezdu si dopravu zajiš ťují rodi če; 

• Návštěvní den b ěhem tábora nebude; 

• Podrobnosti o vybavení, pot řebné dokumenty, up řesnění odjezdu a p říjezdu vám 
sdělíme p řed odjezdem; 

• Pokud rodi če pot řebují potvrzení pro odbory o ú časti dít ěte na tábo ře, mohou si jej 
vyžádat po zaplacení zálohy; 

• Podmínkou ú časti na tábo ře je účast aspo ň jednoho dosp ělého zástupce každého 
dítěte na brigád ě při přípravě tábora v termínu 25. - 27. 6. 2010.  Pokyny k brig ádě 
budou uve řejněny na webu; 

• Pokud se zástupce dít ěte nebude moci z vážných d ůvodů brigády zú častnit, m ůže, 
po dohod ě s vedením tábora, svou neú čast kompenzovat finan čně; 

Pony – kapitánka Zlaté kotvy 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Přihláška na letní tábor Zlaté kotvy 3. – 24. 7.2010 

Jméno a příjmení účastníka: .............................................. rodné číslo: .............……/............. 

telefon rodičů domů: ........................................................... mobil: ........................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................... 

adresa ....................................................................................................................................... 

Dítě pojede na celý tábor – pojede na tábor v době od ........................ do .............................. 

V Praze, dne ....................................... 2010  ............................................................. 
podpis rodičů (odpovědných zástupců) 


