Vážení přátelé Opárenských legend,
Obracíme se na Vás tímto dopisem s žádostí o finanční podporu pro náš táborový běh. Již více než 10 let
pořádáme pro děti letní dětské tábory. Náš Spolek má více než 10 členů, kteří se bez nároku na odměnu
aktivně podílení každým rokem na přípravě a realizaci tábora. Stojí nás to mnoho volného času, ale je to
naše radost, a tak náš volný čas rádi a s nadšením věnujeme dětem.
Vymyslet program pro děti na 14 dnů, program zrealizovat a to tak, že se děti baví. Zajistit zázemí,
kvalifikované vedení dětí, administrativu. Dodržet veškerá zákonná a hygienická pravidla. To je jen něco
z výčtu toho, co obnáší organizace tábora. A pak to nejdůležitější. Nalákat děti a jejich rodiče, aby se
zúčastnili. Náš Spolek má dlouhodobě stabilní příznivce z řad rodičů a dětí. Nemáme problém s obsazeností
tábora, naopak nadlimitní zájem musíme každý rok odmítat.
Každým rokem přicházíme s nápady na zlepšení. Chceme tábor dělat pro děti stále hezčí, atraktivnější,
zajímavější. S tím jsou pochopitelně spojené náklady, které se musí nutně promítnout do ceny poukazu.
80% ceny poukazu tábora pokrývá pronájem prostor a zajištění služeb (stravování a hygiena). Zde je cena
dána trhem. Hledat za každou cenu levnou lokalitu se většinou projeví na kvalitě poskytovaných služeb.
Zbylých 20 % z ceny poukazu pokrývá náklady spojené s vybavením táborového běhu jako je nákup
pomůcek a her, nákup cen, administrativní náklady, náklady spojené s vybavením marodky, náklady na
odměnu personálu a podobně.
Pouze z těchto 20 % můžeme něco ušetřit a zbytečně nezvyšovat cenu poukazu. Šetřit zde však znamená
méně peněz táborový běh.
Cena za rok 2020 byla 6.400 Kč, pobyt byl 13 dnů. Na příští rok, jsme se s poskytovatelem ubytovacích služeb
dohodli o prodloužení pobytu na 14 dnů. Lépe to zapadá do obchodní strategie Kempu, kde tábor
pořádáme. Pro pokrytí tohoto jednoho dne navíc, musíme bohužel navýšit cenu poukazu o 400 Kč. To už je
docela dost. Rozhodli jsme se tedy, že navýšíme pouze o 200 Kč a zbytek budeme hledat v úsporách a
zároveň oslovíme potenciální sponzory.
Cenu našeho poukazu na rok 2021 jsme tedy stanovili na 6.600 Kč za 14 dnů pobytu. Není to málo, ale
věříme, že to není ani neúnosně moc.
Jakýkoliv finanční dar nám pomůže. Finanční dar přijímáme od fyzických i právnických osob.
Máme spočteno, že pro pokrytí ½ ze zvýšení nákladů (200Kč/osobu) budeme potřebovat 17.000 Kč
Dále na pokrytí nákladů, které bychom využili na materiální přípravu celotáborové hry bychom potřebovali
cca 20.000 Kč. S každým dárcem uzavřeme řádnou darovací smlouvu a doložíme mu formou vyúčtování, na
co byly finanční prostředky využity. Poskytnutý dar si poté může dárce zohlednit při vyúčtování daně
z příjmu v souladu s platnou daňovou legislativou. Dárci rádi necháme nahlédnout do účetnictví doložíme
na co byl dar použit.
Dar je možné poskytnout i formou přímého nákupu věcí pro provoz táborového běhu (sladké i věcné
odměny za hry, nákup sportovního vybavení – pravidelná obnova). Takovouto formu daru je však nutné
předem dohodnout a domluvit přesný seznam pro nákup, tak aby se nekoupilo nic zbytečného.
V závislosti na výši daru lze dohodnout i jiné služby či zvýhodnění pro dárce v rozsahu činnosti
pořádajícího Spolku.
Dárci poskytneme prostor pro prezentaci v prostoru tábora formou reklamního baneru, který bude
obsahovat logo našeho tábora a logo poskytovatele daru včetně poděkování. Reklamní baner bude vy
věšen a na očích široké veřejnosti v prostoru tábora (KEMPU JACHTA) minimálně po dobu konání
táborového běhu.
Zdvořile Vás tímto žádáme, podpořte Opárenské legendy a jejich nadšení pro pořádání dětský letních
táborů!
S Vaší podporou dokážeme udělat tábor ještě lepší a nemusíme zdražovat!
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