Oddíl Duha Kapka
www.kapka.cz

kapka@kapka.cz tel.: +420 777 621 820
zve holky a kluky na

Jarní prázdniny 2018

– „Angry Birds“

Letošní školní rok opět připravujeme tradiční a v pořadí již 23. výpravu do Krásné Lípy. Tak jako předchozích 22 let se o jarních
prázdninách chystáme do Českosaského Švýcarska, konkrétně do Krásného Buku u Krásné Lípy, do nádherné přírody do jednoho z
našich národních parků.
A na co se letos můžete těšit? Na týden strávený mezi kamarády, na zpěv i hraní, na průzkumné výpravy…

Tady budeme týden přebývat

Pohled z okna základny

Jedlová
Místo: Krásný Buk - Krásná Lípa (Šluknovský výběžek) - {Krásné místo}; Termín: 10. února – 17. února 2018 (sobota – sobota);
Ubytování: Chatová základna ochránců přírody – „vilka“ přímo pro nás; Spaní na postelích ve vlastním spacáku
Měli byste vědět dopředu:
1) Po celou dobu cesty na základnu se musíte postarat o vlastní zavazadla! To znamená přesun z vlaku do vlaku a pak v Lípě cestu na
základnu si odnesete své věci sami! Kufr je vyloženě nevhodný! Nejlepší je třeba kletr (velký batoh) na záda. (V minulosti to zvládli i
prvňáčci…)
2) Zakazujeme si brát veškerou elektroniku (vyjma mobilních telefonů a samotných fotoaparátů). Mobilní telefony však nebude
dovoleno brát si k sobě do spací zóny! Budou celou dobu ve společenské místnosti a také si je můžete brát s sebou ven.
3) Pokud nebude venku vyloženě sibiřské počasí, tak nás čeká minimálně jeden celodenní výlet. Pravděpodobně na Jedlovou.
Ještě stále chcete jet? Pak jste zvolili správnou cestu (za Rozzlobenými ptáky... )

Další informace na druhé straně, internetu, nebo na výše uvedeném e-mailu a telefonním čísle
Pár fotografií z minulých let…
Jedlová

= Cena a informace k poplatku (letos oproti minulým rokům výrazně zlevňujeme!):

Členové
1200,- Kč

Cizí
1600,- Kč

Ke členství stačí odevzdat přihlášku do oddílu a
zaplatit 200,- Kč na jeden kalendářní rok

Seznam členů, kteří mají zaplacený ČP budeme zveřejňovat na oddílových www stránkách od pondělí 8.1.2018
Na eventualitách ohledně zaplacení je možné domluvit se osobně, telefonicky. Chcete-li třeba někdo platit
fakturou s přispěním zaměstnavatele, nebo část zaplatit až po akci – poplatek rozdělit na více plateb...)
Kdo odevzdá přihlášku a alespoň zálohu (min 500,- Kč) do 26. ledna, získá oddílový šek na další akci v hodnotě 100,- Kč
Kdo se zúčastní jarních prázdnin, bude mít v případě účasti na letních prázdninách slevu 300,- Kč!

BONUS
= Možnosti plateb:
Částku je možno zaplatit celou najednou, nebo po částech. Do odjezdu je nutné zaplatit alespoň polovinu. (domluva)
Úhradu lze provést:
1) V hotovosti třeba na schůzce
2) Převodem na účet (nebo složením hotovosti na účet Fio banky v Sokolově)
3) Fakturou (například pokud využijete příspěvek zaměstnavatele)
Víme, že částka za akci je opravdu velká, ale je třeba si uvědomit, že letos opět zatím nemáme k dispozici žádnou dotaci, kterou
bychom mohli využít. A i přesto nevybíráme celou potřebnou částku a využíváme ušetřených financí z minulých let.
= Pro nastínění financí přikládáme přibližný rozpočet:
1) Cesta do Krásné Lípy a zpět:
540,- Kč ()
2) Pronájem chaty, energie…
cca 700,- Kč (na jednoho)
3) Strava
595,- Kč (85,- Kč/den)
4) Léky, pomůcky ke hrám, ceny, odměny…
cca 100,- Kč (velmi jsme omezili!)
5) Cena za pohonné hmoty (zásobování…)
cca 150,- Kč (při počtu min. 15 dětí)
6) Vstupy, jízdné na místě…
150,- Kč
Celkem
2235,- Kč !!!
Toto je samozřejmě jen předběžný rozpočet.
K dispozici je vyúčtování jarních prázdnin z minulých let. Je možno do něj nahlédnout. Vždy byly náklady mnohem větší, než kolik
peněz se vybralo!

Číslo účtu (Duha Kapka): 2100802579/2010; Fio banka
Pokud budete posílat na účet, nebo skládat peníze přímo v bance, jako variabilní symbol použijte číslo faktury, nebo
rodné číslo dítěte.
= Přihláška dítěte:
Na přihlášce musí být uvedeny všechny údaje. Přihlášku dítěte (mladší 18 let) by měl potvrdit i lékař. (Záměrně píšeme
„by měl“. Letos toto nebudeme striktně požadovat, avšak ve vašem vlastním zájmu je dobré toto potvrzení dodat. Navíc
vám bude platit i jako potvrzení na letní prázdniny!) Lze však použít i přihlášku jinou, na které lékař již potvrzení uvedl.
(Například přihláška na tábor z letních prázdnin.) Potvrzení lékaře nesmí být starší 1 roku. Pokud tedy máte takovou
přihlášku, stačí k této přiložit i již použitou z jiné akce – stačí okopírovanou. Provozovatel minulého tábora, či jiné akce je
povinen vám na vyžádání tuto předat!
= Počet účastníků:
Vzhledem k „náročnosti“ celé akce nepředpokládáme „nával“ účastníků. Nicméně jakýsi pomyslný strop by byl 25.
Kontakt na hlavního vedoucího: matej.radar@centrum.cz; MT: 777 621 820

