
48. přední hlídka Royal Rangers pořádá: 

4. – 6. 5. 2018 

  tematický víkendový pobyt na chatě v Beskydech 

Datum: od pátku 4. 5. 2018 do neděle 6. 5. 2018 

Místo:         rekreační zařízení Nivy (na fotce), které se nachází na hřebenech asi 6km od Vsetína  

                     (více informací: http://nivy.cz) 

Kdo:             děti navštěvující ZŠ  

Vedoucí:     dospělí a juniorští vedoucí, které již 

                     znáte z příměstských táborů 

Ubytování: ve větších pokojích na matracích, bude 

zajištěno čisté prostěradlo a polštář, děti si 

budou muset přivézt spacák 

Stravování: v objektu je kompletně zařízená kuchyně, 

dětem bude zajištěn pitný režim, snídaně, 

dvě svačiny a teplý oběd a večeře  

Doprava:    děti pod dohledem vedoucích pojedou společně vlakem z Prostějova 

Sraz:            v pátek 14:45 na hlavním nádraží v Prostějově (odjezd vlaku v 15:00) 17:03 ve Vsetíně 

Návrat:       v neděli 18:58 na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově  

Program:    příběh o cestách objevitele a misionáře Davida Livingstona v Africe, dále se děti budou moci  

                     vyžít při spoustě her a soutěží 

Kapacita:    maximální kapacita je 25 dětí, přednost mají členové Royal Rangers v Prostějově a dříve 

                     přihlášení 

Cena:          450,-Kč (členové 48. ph Royalu v Prostějově 400,-Kč), v ceně je doprava, ubytování a strava, 

                     platit je možné hotově s přihláškou, popř. na účet 2000922274 / 2010 (do poznámky jméno  

                     dítěte).  

                     Cena se skládá z nevratné částky 200,-Kč, zbytek v případě vážných důvodů (onemocnění,  

                     apod.) je možno vrátit. 

Přihlášky:   mailem nebo osobně vedoucímu RR v Prostějově (viz. níže), přihláška bude platná po zaplacení 

                     ceny za pobyt, termín pro přihlášení je nejpozději do 15.4.2018.  

Informace: další informace o pořadateli pobytu najdete na stránkách: http://www.48ph.royalrangers.cz 

Kontakt:     vedoucí Royal Rangers v Prostějově - Ondřej Kříž, mail: prostejov@royalrangers.cz,  

                     tel.: 734 182 021 

 

 

 

 



Závazná přihláška na víkendový pobyt 48. ph Royal Rangers Prostějov na Nivách 

4. – 6. KVĚTNA 2018  
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………….………………………………………….  

 

RODNÉ ČÍSLO …………………………… TŘÍDA ZŠ ……….. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ………………… 

 
PŘÍPADNÉ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ (VYPIŠTE JAKÉ) ………………………………………………………………………..  

 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………….………………………………………….  

 

RODNÉ ČÍSLO …………………………… TŘÍDA ZŠ ……….. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ………………… 

 
PŘÍPADNÉ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ (VYPIŠTE JAKÉ) ………………………………………………………………………..  

 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ……………………………………………….………………………………………….  

 

RODNÉ ČÍSLO …………………………… TŘÍDA ZŠ ……….. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ………………… 

 
PŘÍPADNÉ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ (VYPIŠTE JAKÉ) ………………………………………………………………………..  

 

 

ADRESA ……………………………………………………………….…………………………………….. 

  

TELEFON A E-MAIL NA RODIČE:………..…………………………………………………………………….. 

  
PŘÍPADNÉ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ (VYPIŠTE JAKÉ) ………………………………………………………………………..  

 

 

CENA ZA POBYT VE VÝŠI     ………. KČ  ZAPLACENA DNE …………… V HOTOVOSTI / NA ÚČET (NEPRAVDIVÉ 

ŠKRTNĚTE) 
 

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

PODPIS ÚČASTNÍKA                  PODPIS ÚČASTNÍKA                   PODPIS ÚČASTNÍKA                                                PODPIS RODIČŮ 

 

PŘIHLÁŠKY A PLATBY ve výši 450,-KČ (členové RR Prostějov 400,-Kč) vybírá vedoucí Royal 
Rangers v Prostějově (je možnost domluvit si telefonicky schůzku v sídle 48. ph Royal 
Rangers v Prostějově na Raisově ulici 1159). Přihlášku lze také zaslat na email: 

prostejov@royalrangers.cz a peníze na účet 2000922274/2010, do poznámky napište jméno 
dítěte.  

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY  

• Tato pozvánka a přihláška může být dále bez omezení kopírována a šířena.  
• Na tuto jednu přihlášku můžete přihlásit společně i další své děti (sourozence). 

• Adresa bydliště je nezbytná, uveďte pro případ potřeby i přímé kontakty na rodiče.  
• Podpisem rodičů a podpisem svým se účastník zavazuje účastnit se celého programu a dbát 

pokynů vedoucích.  
• Cena se skládá z nevratné částky 200,-Kč, zbytek v případě vážných důvodů (onemocnění,  
apod.) je možno vrátit. 

• K přihlášce prosím přiložte okopírovanou kartičku zdravotní pojišťovny dítěte. 
 

Osobní údaje obsažené v přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi vámi a  
48. ph RR. Budou uloženy v sídle RR Prostějov a dále budou poskytnuty pouze ústředí Royal 
Rangers v ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro 

získání obecních a státních dotací. Svým podpisem vyjadřujete svůj souhlas ve smyslu zákona 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, s výše uvedeným zpracováním 

osobních údajů.  


