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DRDOPOOOATD I

Městsicý úřad ť{ov'ý K*ín Jurrák -česfuř skaut,

.s.

tíěc: řádcst o finanřrrí příspěvek na letní skautský tábor ?:a22

chtěii byehom tímto p*žádat o příspěvek ve v,ýši í8 sso l{č *a pronáiem tábořiště

pro lco'ná*f letnřre skautského tábora 1" oddťtu 'Koťata Ngvtr'Knín, kteni se uskuteční

v termínu 30. 7. - 13. 8- 2022 na aábcrové uákladně štitečet u Sedlčan- Příspěvek by

byl využit na zaplacení tábořiště; jehož celková cena se bude-odvíjet od počtu

tábořících- Předpokládaný počet účastníkti je 28 dětí do 18 tet a 7 dospélých, celkem

tedy 35 csob-.

Předem děkujeme za, potipol',u.

V fil'ovér'n KnínĚ dne 25. 2. 2o2u

MeÍ. šárt<a M*sílová

vůdkyně 1' gddí{u Koťata N' l{.

Tr7ršova 1'08, Novrý Knín 262$3

tel: 6O5 77 2293

rn,a:il: m usisa,@ seznam, cz
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Počet členri-,at*ho da Í&+i let {E3J.t2. loňského roku!: ..".".gá.-L3í"dp*.-r{.f.g{t)...-"-...
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Působnost: celoměstská x mistní x*ltrBstí*{g*is
Tradice:3grr..rŘ{...r*t:.r]..y3.'*..rÍ,:í.Ťť?8ť*oná"i(exisience)
Úeust *dšiol'scích prasffeiÍkr1: n*fuí.*+agitmffirce.hrs#*rí x rrď
Zpusob propÍřgace: YEsEi elateťěl1.
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