Junák – český skaut, středisko Dobráček, z.s.
ev. č. 525.04

IČ: 71152717

B. Smetany 127, 54371 Hostinné

Závazná přihláška na letní skautský tábor – Nemojov 2015
pro účastníky (mladší 18-ti let) – 1. a 2. oddíl Hostinné
Základní informace:
Místo konání tábora: Nemojov (u Dvora Králové n.L.)
- louka „Indiana“ (v lese za obecním úřadem)
Termín:

12. 7. – 25. 7. 2015

Cena:

2 500,-Kč

Organizátor tábora:

Junák – český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z.s.
B. Smetany 127, 543 71 Hostinné, ev. č. 525.04, IČ 71152717
Kontakt: Tomáš Klíma – vůdce tábora tel.: 731 959 227, dvojka-hostinne@skaut.cz
Tereza Zeunerová – zástupce vůdce tel.: 732 875 360
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 19. 6. 2015 vedoucím družinek nebo oddílovým vůdcům.
Údaje o účastníkovi tábora:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………................................
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………….
Přezdívka: ……………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………….
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………….
Kontakt na rodiče nebo jiné zákonné zástupce dítěte dostupný v době konání tábora:
1) Jméno a adresa:
...................................................................................................................................................................
Telefon: …………………………………………...
2) Jméno a adresa:
...............................................................................................................................…………………………
Telefon: ……………………………………………
Informace pro zdravotníka (alergie, pravidelně užívané léky předepsané lékařem, jejich dávkování,
jiné zdravotní problémy či omezení, …):
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..............................................................
Plavecká zdatnost dítěte (zakroužkujte):
neplavec

plavec - začátečník, pokročilý

uplavu bez problémů cca ................. metrů

Nepovinná jiná sdělení o dítěti (zájmy, oblíbené činnosti a sporty, různé „fobie“ - tma, hmyz, apod.):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Junák – český skaut, středisko Dobráček, z.s.
ev. č. 525.04

IČ: 71152717

B. Smetany 127, 54371 Hostinné
Způsob platby (zakroužkujte):
Cena tábora: 2500,- Kč / 2 týdny ; 1250,-Kč / 1 týden
A) bezhotovostní platba na účet skautského střediska Dobráček Hostinné
č.ú.: 163 743 212 / 0600 GE MONEY BANK
Jako variabilní symbol uveďte:

datum narození ve tvaru RRRRMMDD (např. 19860101);
do textu pro příjemce: jméno dítěte, název tábora, oddíl. Účastnický poplatek uhraďte
nejpozději do 30. 6. 2015.
B) platba v hotovosti vůdcům oddílů i družinek nejpozději do 30. 6. 2015.
Na tábor lze požadovat příspěvek od zaměstnavatele (fond FKSP), případně od zdravotních
pojišťoven. Na žádost Vám vystavíme fakturu.
Storno poplatky:
V případě odhlášení dítěte vracíme polovinu účastnického poplatku. Po předložení potvrzení od
lékaře o nemoci dítěte, vracíme celou částku.
Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali, zda nám můžete pomoci se stavbou (3.-4.7.) nebo
bouráním tábořiště (v ½ srpna). Jedná se o tyto činnosti: nakládání a skládání materiálu do
kontejnerů, pomoc s odvozem materiálu, stavba podsadových stanů apod. Prosíme o vyznačení
odpovědi. Následně se s Vámi konkrétně domluvíme na způsobu pomoci. Předem děkujeme za Vaši
dobrovolnou nabídku.
Můžeme / nemůžeme nabídnout svou pomoc při stavbě / bourání tábora v Nemojově.

V...............……….................................

dne ……………………......

Podpis zákonného zástupce ……………………………………...............

