
Přihláška 

Na skautský tábor 
 

Pořadatel: středisko Impeesa Zlín, Junák – český skaut,  z.s. 

Termín tábora: 1. 8. - 15. 8. 2015  

Místo : louka na břehu řeky Budišovky u Nových Oldřůvek na Libavé 

Cena tábora: :3550,- Kč (2800,-kč hradí účastník tábora, 750,- 

příspěvek města pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně) 
Osobní údaje účastníka tábora: 

 
Jméno a příjmení: …..……………………………………………...... 

Datum narození: …………………………………………………….. 

Bydliště: …………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………… 

Adresa a telefon rodičů nebo jiných příbuzných po dobu tábora, kam by 

mohlo být dítě v případě nemoci či porušení táborového řádu posláno: 

………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………….. 

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se všem 

pokynům vůdce tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i 

vyloučením z tábora. Kdo opustí takto tábor nebo neupozorní vedoucího 

včas na předčasný odjezd z tábora před jeho ukončením, ztrácí nárok na 

vrácení adekvátní části táborových poplatků a vrací se po informování 

rodičů na vlastní náklady. 

Storno poplatky: 30 dní před táborem – záloha, 29 – 10 dní 50% částky, 9 

– 1 den před táborem 75% částky, při nenastoupení nebo během tábora 

100% z celkové částky.   

 
V…………………………..  Dne …………………………. 
 
……………………………………………………………………… 

(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor) 

 

Prohlášení 

O bezinfekčnosti dítěte 
 
 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 
 
……………………………………………………………………….. 
datum narození: ……………………………………………………... 
Změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, 
zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 
dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobou, která onemocněla 
přenosnou nemocí. 
 
 
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době 
……………………………………………………………………….. 
 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby 
toto moje prohlášení bylo nepravdivé. 
 
 
 
 
V……………………………… Dne …………..……………… 
 
……………………………………………………………………….. 

(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor) 



 

Informace o táboře 
 
 
Pořadatel tábora: 
 Junák – český skaut, z.s. 
 středisko Impeesa Zlín 
 Bankovní spojení: 177306355/0300 
 Variabilní symbol při platbě na účet – přidělí vůdce tábora 
 18. oddíl skautů Zlín Templáři 
 
Adresa tábora:  skaut …………………….. 
   Tábor 18. Oddílu Templáři Zlín 
   Čermná 70 
   749 01 
Vedení tábora: 
 
  Ondřej Hájek – vůdce tábora 
  Tel.: 603 105 222 
  Pivodová Alena – zdravotník tábora 
  Tel.: 736 489 846  
 
  
 
 
Doporučujeme nebrat žádné dražší elektrické přístroje. Na 

tábořišti nebude možnost využití elektřiny. V případě nutnosti 

využijte prosím telefonního čísla na členy vedení tábora. Vždy 

alespoň jeden mobil bude aktivní. Děkujeme. 
 
 

Na oddílových stánkách skauti-zlin.cz bude možno stáhnout 

následující dokumenty k účasti na tábor: 
- přihláška na tábor a potvrzení o bezinfekčnosti 
- posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - včetně potvrzení 

o povinném očkování (přímo v posudku o zdravotní 
způsobilosti / očkovací průkaz). Pokud dítě nemá povinné 
očkování, nemůže se akce účastnit!!! 

- úplný seznam vybavení skauta na tábor 
 
Dítě by s sebou mělo mít průkazku pojišťovny/její kopii. 
Na táboře se bude spát v podsadových stanech. Táborníci si sami budou 

vařit v táborové kuchyni pod dohledem kuchařky. Jídlo bude zajištěné 

pětkrát za den. Během tábora budeme hrát celotáborovou hru Mračna se 

stahují. Téma, je  činnost  skautského  oddílu  v období  protektorátu        

za 2. světové války. Také absolvujeme delší túry, na které bude potřeba 

velký batoh na spacák, karimatku a další vybavení. Dále se budeme 

věnovat rukodělným, sportovním, skautským a dalším aktivitám.   

Doporučené vybavení účastníka:  
- skautský kroj, oddílové nebo skautské tričko 
- ešus, lžíce, nůž, vidlička, hrníček na pití 
- spacák, karimatku 

baterku, hygienické potřeby, pevné boty, tenisky, sandály  

plavky, ručník, oblečení na hry a spaní 

- pláštěnku , menší batůžek 

- stezku nebo nováčkovskou zkoušku, vybavení na schůzku, 

psací potřeby, deník 

- kdo má airsoftovou zbraň 

- ochranné brýle s čirými skly 

je vhodné veškeré věci zabalit do kufru (udržuje se v něm lépe pořádek) 

Další informace je možné získat u vedení tábora nebo na oddílových 
stránkách www.skauti-zlin.cz  
 
Se stiskem levice    vůdce oddílu 
     Ondřej Hájek 


