Tábor Krčkovice 2022
Pokyny k platbě:
člen TJ Benešov u Semil: 2700 Kč
nečlen: 3300 Kč




Platbu proveďte převodem na účet TJ Benešov u Semil 2112803536/2700.
Jako variabilní symbol uveďte šest čísel před lomítkem rodného čísla vašeho dítěte a do
poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Platba je také možná v hotovosti na OÚ Benešov.

Platby proveďte do 17.6, 2022
Faktury budou zaslány dle vašich požadavků.
Poznámka: V případě, že by dítě z jakýchkoliv důvodů nemohlo do tábora nastoupit,
prosíme rodiče, aby nám toto dali neprodleně na vědomí. Umožní nám pak
nabídnout volné místo dalším zájemcům

Dětský stanový tábor začíná v úterý 5. července 2022
Doprava:
Odjezd bude zajištěn zvláštním autobusem.
Autobus vyjede 5.7. v 14,30 hod z garáží Busline a bude stavět na všech zastávkách
v hořením Benešově a při dolní silnici směrem do Semil. Poslední zastávka bude okolo
15,00 hod v Semilech na autobusovém nádraží.
Pokud chcete dopravit své dítě vlastním autem, nahlaste tuto infomaci vedoucímu tábora
J. Novákovi, tel. 605170212. Příjezd autobusu do tábora je plánován na 16.hod.
Návrat z tábora bude v sobotu 16. července 2022 s odjezdem z Krčkovic opět
zvláštním autobusem v 9,30hod. Čas příjezdu na autobusové nádraží Semily se muže lišit
dle dopravní situace, cca od 10,30 buďe připraveni si své děti u autobusu v Semilech
vyzvednout. Autobus bude dale pokračovat do hořeního Benešova a přes Podolí a
Hradišťata zpět do Semil.

Každé dítě musí mít sebou:
- průkaz pojištěnce
- očkovací průkaz
- prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (posudek je platný jeden rok).

Pokud budete svým dětem psát, pište na adresu:
Stanový tábor TJ – Benešov u Semil
Krčkovice
511 01 TURNOV
Dětem dejte své adresy, menším nejlépe předepsané na obálce, aby
se v doručování nevyskytly problémy.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.
Kontakt: Jaroslav Novák, 605 170 212 nebo mail lenka345@post.cz

Na Vaše děti se těšíme, děkujeme za důvěru.

