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

IČ: 71152717

B. Smetany 127, 54371 Hostinné

Závazná přihláška na letní skautský tábor – Pod Ruprechtickým Špičákem 2016
pro účastníky (mladší 18-ti let) – 1. a 2. oddíl Hostinné

Základní informace:

Místo konání tábora: Ruprechtice
- část obce Meziměstí (u Broumova), CHKO Broumovsko
Termín:

16. 7. – 30. 7. 2016

Cena:

Organizátor tábora:

2 900 Kč (celý tábor) / 2 000 Kč (týden) / 2 500 Kč (sourozenci)
Junák – český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z.s.
B. Smetany 127, 543 71 Hostinné, ev. č. 525.04, IČ 71152717

Kontakt: Lenka Mikešová – vedoucí tábora
Michal Tichý – zástupce vedoucí

tel.: 731 065 604, lenka.mikesova@seznam.cz
tel.: 775 244 092, michal.tichy@skaut.cz

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 20. 6. 2016 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 Hostinné, z.s.
ev. č. 525.04

IČ: 71152717

B. Smetany 127, 54371 Hostinné

Účastnický poplatek a způsob platby (zaškrtněte):
Cena tábora:


2900 Kč

/ 2 týdny



2500 Kč

/ sourozenecká sleva (při účasti sourozenců, za každého)



2000 Kč

/ 1 týden

Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 20. 6. 2016.


bezhotovostní platba na účet organizace - středisko Dobráček Hostinné
č.ú.: 163 743 212 / 0600 GE MONEY BANK

Jako variabilní symbol uveďte: datum narození ve tvaru RRRRMMDD (např. 20041231); do
textu pro příjemce: jméno dítěte + Ruprechtice.


platba v hotovosti vůdcům oddílů nebo vedení tábora

Na tábor lze požadovat příspěvek od zaměstnavatele (fond FKSP), případně od zdravotních
pojišťoven. Na žádost vystavíme fakturu.
Storno poplatky:
V případě odhlášení dítěte z účasti na táboře vracíme pouze polovinu účastnického poplatku.
Po předložení potvrzení od lékaře o nemoci dítěte vracíme celou částku.
Upozornění a jiná sdělení rodičům:
Vážení rodiče, protože jsme poslední turnus na tábořišti, je naší povinností pomoci s bouráním tábořiště.
Tímto Vás informujeme o tom, že před odvozem dítěte 30. 7. bude třeba, abyste pomohli rozebrat
podsadový stan a pomohli nám s nakládáním táborového materiálu k odvozu. Předem děkujeme.
Účastníkům nedoporučujeme mít s sebou na táboře mobilní telefon nebo jiná elektronická zařízení.
Během tábora tyto věci nepotřebují a navíc může dojít k jejich poškození. Své dítě můžete kontaktovat
telefonicky přes jednotlivé vedoucí.
Souhlas s převážením dítěte osobním automobilem:
 Souhlasím
 Nesouhlasím
s tím, že můj syn/dcera může být v případě potřeby během konání tábora převážen osobním
automobilem za doprovodu těchto vedoucích: Lenka Mikešová, Tomáš Klíma.
Informace – hrubé porušení kázně
Beru na vědomí, že hrubé porušení kázně může vést až k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na
vrácení finančního poplatku.

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

dne ……………………......

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

