tábor

Mladých ochránců přírody
1. údaje o pořádajícím článku

termín tábora (od-do):

Kámen:

tábor je součástí celoroční činnosti MOPíků (uveďte názvy):

2. údaje o táboře

–

místo konání tábora (= adresa na tábor):

termín tábora (od-do):

–

místo konání tábora (= adresa na tábor):

Prosíme o plánek umístění tábora na druhou stranu formuláře
(a to i u táborů, které se konají na „tradičních“ místech)

Prosíme o plánek umístění tábora na druhou stranu formuláře
(a to i u táborů, které se konají na „tradičních“ místech)

hlavní vedoucí:
jméno

hlavní vedoucí:
jméno

operativní spojení (nejlépe mobil)
vedoucí dotovaného tábora souhlasí s předáním svého jména a operativního spojení
MŠMT pro kontaktování v případě fyzické kontroly na táboře (u nedotovaného tábora údaje
nejsou předávány)
předpokládaný počet účastníků:
celkem děti do 18 let

2019

Mladých ochránců přírody
1. údaje o pořádajícím článku

Kámen:

tábor je součástí celoroční činnosti MOPíků (uveďte názvy):

2. údaje o táboře

tábor

2019

operativní spojení (nejlépe mobil)
vedoucí dotovaného tábora souhlasí s předáním svého jména a operativního spojení
MŠMT pro kontaktování v případě fyzické kontroly na táboře (u nedotovaného tábora údaje
nejsou předávány)
předpokládaný počet účastníků:

, mládež (19 až 26 let)

průměrný táborový poplatek pro jednoho účastníka bude

, dospělí (nad 26 let)

celkem děti do 18 let
Kč

3. přání a požadavky

, mládež (19 až 26 let)

průměrný táborový poplatek pro jednoho účastníka bude

, dospělí (nad 26 let)
Kč

3. přání a požadavky

Máme zájem o finanční příspěvek MŠMT:
ANO
–
NE
(tábor alespoň 7 dnů v období prázdnin vyhlášených MŠMT, vedoucí má akreditovaný
kurs,...)

Máme zájem o finanční příspěvek MŠMT:
ANO
–
NE
(tábor alespoň 7 dnů v období prázdnin vyhlášených MŠMT, vedoucí má akreditovaný
kurs,...)

Potvrzujeme, že pořadatelem tábora (tábor je součástí hospodářské dokumentace) je náš
článek a že případné změny v termínu či místě tábora co nejdříve oznámíme Mladým
ochráncům přírody.

Potvrzujeme, že pořadatelem tábora (tábor je součástí hospodářské dokumentace) je náš
článek a že případné změny v termínu či místě tábora co nejdříve oznámíme Mladým
ochráncům přírody.

vedoucí tábora

dne

podpis (příp. razítko) pořadatele

vedoucí tábora

dne

podpis (příp. razítko) pořadatele

