
32. LETNÍ TÁBOR 

„ROLNIČKA V OMIŠI 2020“ 

NEJENOM PRO ROLNIČKY 

PÁTEK 3. 7. – NEDĚLE 12. 7. 2020 
 

I v letošním roce se nám nabízí možnost vyjet na 

tábor do Chorvatska za téměř stejných podmínek, 

jako jsme se byli loni. Pro ty z vás, kteří byste se k 

nám chtěli připojit, opět nabízíme možnost pojmout 

náš chorvatský tábor také jako rodinnou dovolenou. 

Zájezd pro nás opět zajišťuje skvělá (a námi 

dlouhodobě již prověřená) CK HAPTOUR z Liberce. 

Pro koho tábor je 
I zde platí, že tábor sice organizuje Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12, ale není to 

pěvecké soustředění. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které do sboru nechodí, sourozenci, 

kamarádi… zpěv není podmínkou. 

Termín, počet míst 
ODJEZD: v pátek 3. července 2020 odpoledne – 

obvykle kolem 15.00 hodin. Přesný čas a místo 

upřesníme dle sdělení CK později. 

NÁVRAT: v neděli 12. července 2020 

dopoledne. 

POČET ÚČASTNÍKŮ je omezen maximálně na 

10 dětí. 

Přihláška 
Přihlášku na zájezd je nutno přinést nejpozději do 

3. února 2020 – do té doby nám cestovní kancelář 

blokuje celý penzión v Omiši a neprodává zájezd 

dalším zájemcům. 3. února musíme nahlásit počet účastníků, pak budou zbývající místa 

opět uvolněna. Přihlášky se registrují v pořadí, v jakém je odevzdáte do naplnění kapacity. 

Ubytování a stravování 
Bydlet budeme opět v penziónech Rogač a 

Zvonimir, HR 21315 Omiš – Duće, Poljička cesta 

23, Splitsko–dalmatinska županija – 30 metrů od 

písečné pláže. 

Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové s 

vlastním sociálním zařízením. 

Děti mají stravování formou plné penze – 

začínáme večeří v den příjezdu a končíme časnou 

večeří v den odjezdu. Nedělní snídani už míváme 

obvykle při zastávce v ČR. CK pro nás zajišťuje 

snídaně a večeře, obědy si ohledem na program 

organizujeme sami. 

 



Co nás čeká 
Stejně jako v loňském roce se vydáme 

s Jozou na celodenní lodní výlet (nejspíš) 

do Trogiru s koupáním v Modré laguně na 

ostrově Drveniku, uděláme si odpoledně-

večerní výlet do Splitu, rádi bychom 

pokořili kapličku na skalním hřebeni nad 

pobřežím nebo pevnost v Omiši, množství 

zmrzliny na různých místech a 

samozřejmě koupání, čvachtání, potápění, 

skákání, bagrování u vody a ve vodě. 

Základní cena zájezdu 
8 700 Kč – dítě do 15 let + plná penze / 9 700 Kč – osoby od 15 let + polopenze 

Základní cena pro všechny účastníky zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, cestovní 

pojištění, pobytovou taxu, stravu, služby průvodce CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný 

úklid, zákonné pojištění při úpadku CK, DPH. 

Cena pro nečleny sboru nezahrnuje výlety a další aktivity spojené se zájezdem (přejezdy 

autobusem, vstupné…), kapesné. 

Pro všechny členy 

Rolničky platí podobně 

jako loni: 
Můj, resp. sborový příspěvek 

na základní cenu je 1 000 Kč – 

členové sboru platí za zájezd 

celkem 7 700 Kč. Kromě toho 

Rolnička všem členům sboru 

platí celodenní lodní výlet a 

samozřejmě i další aktivity 

(cca 1 200 Kč), během pobytu už děti na žádné společné aktivity ze svého kapesného nic 

nedoplácejí. 

Pro ostatní účastníky: 
Orientační cena celodenního lodního výletu včetně oběda a dalších aktivit je celkem 1 200 

Kč nebo 48 € nebo 350 HRK – zaplaťte kteroukoliv měnou v hotovosti na sborových 

zkouškách nebo po dohodě nejpozději do 20. 5. 2020. 

Platba za tábor 
Tábor uhraďte bezhotovostně na účet sboru 

1283392028/3030 Air Bank – členové Rolničky 

pod obvyklým variabilním symbolem (sborové 

číslo), pro ostatní účastníky je variabilním 

symbolem začátek rodného čísla bez údaje za 

lomítkem. 

Záloha 4 000 Kč je splatná do 28. 2. 2020. 

Doplatek (člen sboru 3 700 / nečlen dítě 4 700 / 

dospělý 5 700) do 30. 4. 2020. 

Cestovní a další doklady 
Všichni (opravdu) musí mít platný cestovní pas 



nebo občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny (originál). 

Děti před odjezdem odevzdají ještě navíc „Zdravotní záznamy…“ (ke stažení na internetu 

a k dispozici na sborových zkouškách), kopii cestovního dokladu a stejně jako loni 

„Souhlas s výjezdem dítěte do zahraničí“ s ověřeným podpisem zákonných zástupců. 

Na zájezd je možné 

čerpat příspěvek z 

FKSP. 
V tom případě vystaví 

Rolnička fakturu přímo 

zaměstnavateli na celou částku 

a zaměstnanec doplatí 

zaměstnavateli pouze rozdíl. 

Případné zbylé kapesné 

(HRK) od vás mohu po 

návratu odkoupit zpět bez 

omezení. 

Další aktualizované informace 

najdete na sborových stránkách 

www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Tam se také můžete podívat na část 

táborového deníku a fotogalerie z minulých táborů. 

Podrobné informace k zájezdu (věci s sebou, časy, kapesné, program atd.) si řekneme na 

schůzce pře  d zájezdem, která se bude konat 25. 5. 2020 od 19.00 hodin.  


