Vážení přátelé Opárenských legend,
Obracíme se na Vás tímto dopisem s žádostí o finanční podporu pro náš táborový běh. Jistě jste si
všimli, že okolo nás se vše zdražuje. My se snažíme cenu za táborový čtrnáctidenní pobyt držet co
nejníže. V žádném případě ale nechceme, aby to mělo jakýkoliv vliv na kvalitu a výsledek naší
činnosti.
Cenu našeho poukazu jsme na letošní rok museli zvýšit a to na 4.800 Kč za dva týdny pobytu. Celé
navýšení pokryje nárůst odměny pro vedoucí a praktikanty a také nárůst ceny nájmu areálu. Jistě Vás
nepřekvapí, že se vše zdražuje, a tak i my jsme museli adekvátně reagovat.
I přesto jsme se opět rozhodli podpořit početnější rodiny a za každého dalšího sourozence (žijící ve
společné domácnosti) budeme žádat pouze 4.600 Kč za dva týdny pobytu v plném rozsahu.
Díky podpoře poskytnuté v uplynulém období jsme uzavřeli hospodaření Spolku s vyrovnaným
rozpočtem. Základní informace o hospodaření Spolku najdete v obchodním rejstříku, kam v souladu
se zákonem ukládáme Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů (www.justice.cz)
(Pořádající organizace Spolek Opárenské legendy spolu s personálem táborového běhu přispívají ke snížení
nákladů a tedy i ceny táborového běhu svým přístupem a prací. Odměna pro oddílové vedoucí a ostatní personál
letos již vzrostla. Ta dříve nabízená již byla překážkou k tomu, abychom mohli získat kvalitní personál.
Uvědomme si, že se jedná o činnost, kterou lidé dělají ve svém osobním volnu nebo dovolené, činnost, se kterou
je spojeno velké množství práce a zejména odpovědnosti. Bez osobního nadšení pro věc bychom za níže uvedené
odměny získali pro tuto práci někoho jen obtížně. Uvědomme si, že se jedná odměnu za minimálně 168 hodin
práce a 336 hodin odpovědnosti. Personál má od nás uhrazeno stravu a ubytování a a k tomu se snažíme přidat
symbolickou odměnu. Posuďte sami: Oddílový vedoucí 2.500 Kč (dříve 1.500), Praktikant 1000 Kč (dříve 500),
Zdravotník 4.000 Kč (dříve 2000), Vedení tábora – 4.000 Kč (dříve 3000). Při započítání nákladů na stravu a
ubytování dostávají například odměnu v přepočtu na hodinu na hranici životního minima. Není to fér, ale
zdražovat poukaz by mohlo znamenat znemožnit některým dětem prožít léto na dětském táboře.
Proto se obracíme na Vás!

Snížení ceny pro sourozence nepůjde ekonomicky realizovat bez finanční podpory třetí strany.

Jakýkoliv finanční dar nám pomůže. Finanční dar přijímáme od fyzických i právnických osob.
Máme spočteno, že budeme potřebovat cca 45.000 — na dokrytí financování tábora. 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.

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 rovněž poskytneme prostor pro prezentaci v prostoru tábora.

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!
Za Opárenské legendy (Spolek Opárenské legendy)
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