Oddíl Duha Kapka
www.kapka.cz kapka@kapka.cz tel.: +420 777 621 820
zve členy

i další kamarády na jarní prázdniny s názvem:

I v roce 2022 připravujeme tradiční a v pořadí již 26. výpravu do Krásné Lípy. Tak jako předchozích 25 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. Je možné, že ta letošní výprava bude zároveň výpravou poslední.
Tady budeme týden přebývat

Jedlová

Pohled z okna základny

Místo: Krásný Buk - Krásná Lípa (Šluknovský výběžek) - {Krásné místo}; Termín: 12. března – 19. března 2022 (sobota
– sobota); Ubytování: Chatová základna ochránců přírody – „vilka“ přímo pro nás; Spaní na postelích ve vlastním
spacáku (jedna velká půdní místnost pro děvčata a jedna velká pro chlapce)
Cena: Viz druhá strana letáčku
Měli byste vědět dopředu:
1) Zakazujeme si brát veškerou elektroniku (vyjma mobilních telefonů a 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.
2) Pokud nebude venku vyloženě sibiřské počasí, tak nás čeká minimálně jeden celodenní
výlet. Pravděpodobně na Jedlovou.
Ještě stále chcete jet? Pak jste zvolili správnou volbu! Už se na Vás všechny moc těšíme!!!
Další informace také na našich www stránkách.
Pár fotografií z minulých, předminulých, předpředminulých a předpředpředpředpřed…let…
Jedlová

„Televize“

Večerka

= Cena a informace k poplatku (Opět výhodné ceny při včasném zaplacení! A BEZ VÝJIMEK!!!):

Odevzdáno do:
do 31.1.2020
do 28.2.2022
po 28.2.2022

Členové
Cizí
Ke členství stačí odevzdat přihlášku do oddílu
900,- Kč
1400,- Kč
(kdo ještě neodevzdal) a zaplatit 200,- Kč na
1100,- Kč
1600,- Kč
jeden kalendářní rok
1400,- Kč
1900,- Kč
Do uvedeného data je třeba odevzdat (poslat) alespoň zálohu 500,- Kč!

Předpokládané výdaje na tuto akci na jednu osobu činí cca 2.500,- Kč (bez jakýchkoliv
osobních nákladů). Rozdíl mezi vybranými penězi od účastníků a skutečnými náklady
financujeme z oddílových peněz. (Granty, dotace, sponzorské dary…)
Seznam členů, kteří mají zaplacený ČP, zveřejňujeme na oddílových www stránkách (viditelné po přihlášení)
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 31. ledna, získá jednu Zlatou cihlu
= Možnosti plateb:
Částku je možno zaplatit celou najednou, nebo po částech.
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)
Tábor bude spolufinancován z dotací MŠMT, sponzorských darů a vlastních prostředků oddílu Duha Kapka
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.

Pokud se zásadně změní Covidová situace směrem k lepšímu, tak bychom se
vydali na jeden den na delší výpravu. V záložním plánu je Babylon Liberec
s návštěvou aquaparku a IQ Landie. Jestliže bychom tedy jeli, celou částku za
tento „výlet“ (cca 900,- Kč navíc) zaplatíme z oddílových peněz!
= Přihláška dítěte:
Na přihlášce musí být uvedeny všechny údaje. Přihlášku dítěte (mladší 18 let) musí potvrdit i lékař. Lze však
použít i přihlášku jinou, na které lékař již potvrzení uvedl. (Například přihláška na tábor z letních prázdnin, ze
školy v přírodě – tzv. „Zotavovací akce“) Potvrzení lékaře nesmí být starší 2 let a musí být originál! (Po
skončení akce na požádání originál vracíme.) Pokud tedy máte takovou přihlášku, stačí k této přiložit i již
použitou z jiné akce – musí být originál! Provozovatel minulého tábora, či jiné akce je povinen vám na vyžádání
tuto také předat!
Přihlášku možno stáhnout z www.kapka.cz – Menu – „Ke stažení“ – Přihlášky – JP 2022, nebo na vyžádání
Kontakt na hlavního vedoucího: matej.radar@centrum.cz; MT: 777 621 820

