
       48. PŘEDNÍ HLÍDKA ROYAL RANGERS POŘÁDÁ 
 

8. ročník příměstského tábora  

18. – 22. 7. 2022 
 

EGYPTSKÝ PRINC 
 

 

  

Příměstský tábor je pro děti ve věku 6 – 13 let (v omezené míře je po domluvě možno přihlásit 

samostatnější děti od 5 let věku), kdy je každé ráno rodiče přivedou na místo a odpoledne si je 

vyzvednou. Tábor trvá od pondělí do pátku. 

Děti poznají nové kamarády, pod vedením zkušených vedoucích si společně zahrají hry a zúčastní se 

dalšího zajímavého programu.  

Pro účastníky bude zajištěn teplý oběd, dvě svačiny a pitný režim.  

Příběh tábora bude o Mojžíšovi, jak ho zachycuje bible – egyptském princi, který později s celým 

svým národem za dramatických okolností z Egypta odchází.  
 

Děti můžete předat vedoucím tábora každý den ráno mezi 7:30 a 8:00, vyzvednout si je můžete 

mezi 15:30 a 16:00. 

Tábor proběhne na obvyklém místě v budově a zahradě, kde se po celý rok konají schůzky Royal 

Rangers na adrese: Raisova 1159, Prostějov. Pro potřeby příměstského tábora budou využity 

vnitřní prostory a velká zahrada okolo objektu. V plánu je i jeden celodenní výlet (ve středu). 

Slavnostní ukončení tábora za účasti rodičů proběhne v pátek od 15:00 do 16:30 (bude tak 

na závěr o kousek delší program).  
 

Na tábor je vhodný: batůžek, oblečení a boty přiměřené počasí a vhodné na běhání i do přírody, 

přezůvky, čepici, láhev na pití, kartičku ZP (kopii), na výlet opalovací krém a repelent. 

Maximální kapacita tábora je 32 dětí, které budou soutěžit ve 4 oddílech. Každý oddíl bude mít 

své vlastní vedoucí. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme, přihlásit se co nejdříve.  

Cena je 600 Kč. Platí pro ty, kdo odevzdají (pošlou) přihlášku se zálohou 100 Kč do 15. května. 

V případě pozdějšího odevzdání přihlášky se cena zvyšuje na 700 Kč.  

Členové Royalu a účastníci letošního stanového tábora mají slevu 50,-Kč.  

Platbu je možno zaslat na účet: 2000922274 / 2010. 

Další informace o pořadateli tábora jsou na webových stránkách: http://www.48ph.royalrangers.cz 

včetně přihlášky ke stažení. Pořadatele můžete kontaktovat na mail: prostejov@royalrangers.cz, nebo 

tel. 734 182 021. Případně si můžete místo konání po domluvě prohlédnout. 



Přihláška na příměstský tábor 48.ph Royal Rangers Prostějov 18. – 22.  7.  2022 

 

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

 

DATUM NAROZENÍ………………………  TŘÍDA ZŠ ………..  ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ………………….. 

 

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

 
PŘÍPADNÉ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ …………………………………………………………………………………………... 

 
 

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

 

ZÁLOHA ……………………… KČ      ZAPLACENA DNE  ………………………      V HOTOVOSTI / NA ÚČET * 

 

 DOPLATEK ČINÍ ………………                           ………………………………             ….….………………… 

PODPIS ÚČASTNÍKA    PODPIS RODIČŮ           

 

 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ZÁLOHY V HOTOVOSTI 

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ROYAL RANGERS V TERMÍNU  18. – 22. 7. 2022 

 
 

Potvrzujeme, že účastník ……………………………………….…………………………. 

zaplatil dne ………………..….. zálohu …………………….. Kč. 

Za Royal Rangers v ČR:   Jméno:  …...……………………. Podpis: …..................................   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PŘIHLÁŠKY A ZÁLOHY vybírá vedoucí Royal Rangers v Prostějově, na požádání vám podepíše 

přiložené potvrzení (to jinak vyplňovat nemusíte). Přihlášku lze také zaslat 
na kontaktní adresu: Ondřej Kříž, Kobeřice 90, 798 07 a peníze na účet     

48.ph Royal Rangers: 2000922274/2010, do poznámky napište jméno dítěte.  
 

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 
• Tato pozvánka a přihláška může být dále bez omezení kopírována a šířena. 

• Přihlášku prosím řádně vyplňte ve všech rubrikách, nehodící se škrtněte (viz *). 
• Adresa bydliště je nezbytná, uveďte pro případ potřeby i přímé kontakty na rodiče. 

• Podpisem rodičů a podpisem svým se účastník zavazuje účastnit se celého 
táborového programu, dodržovat táborový řád a dbát pokynů vedoucích. 
• Chcete-li mít stvrzenku o zaplacení zálohy, vyplňte také výše uvedené potvrzení.  

Některé zdravotní pojišťovny hradí část nákladů za tábory, předem si tuto 
možnost můžete ověřit u ZP dítěte a popř. si přineste formulář na potvrzení. 

• Záloha je vratná pouze v případě nemoci nebo jiných vážných důvodů.  
• V případě zrušení tábora budou všechny zálohy neprodleně vráceny. 
Doplatek se vybírá v první den tábora.  

• Osobní údaje obsažené v  přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi vámi  
a 48. PH RR v Prostějově. Budou uloženy v sídle RR Prostějov a dále mohou být 

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.  


