Předběžná přihláška na tábor

Předběžná přihláška na tábor
(tuto část nutno odevzdat do 31. 5. 2018 spolu se zálohou)

Pořadatel:
Termín:
Místo:
Cena:

Junák - český skaut, Středisko Impeesa Zlín, z. s.
21. 7. 2018 - 4. 8. 2018
Tábořiště mezi obcemi Štěchov-Lačnov, okres Blansko
3 750,- Kč (3 000,- Kč + 750,- Kč)
(dotace 750,- Kč od Magistrátu města Zlína pro účastníky s trvalým bydlištěm ve Zlíně)

Záloha:

1 500,- Kč
(záloha je nevratná, výjimky ve zvláštních případech po domluvě vedoucím tábora)

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Odevzdání předběžné přihlášky a platba zálohy
Informační schůzka o táboře (18:00 hodin, klubovna za KNTB1)
Odevzdání závazné přihlášky a platba zbylé částky
Zahájení tábora
Ukončení tábora

………………………………………………………….
………………………………………………………….

Kontaktní údaje zákonného zástupce
Jméno a příjmení:
E-mail, mobil:

Termíny/Milníky
31. 05. 2018
21. 06. 2018
30. 06. 2018
21. 07. 2018
04. 08. 2018

Osobní údaje účastníka

………………………………………………………….
………………………………………………………….

Platba
Platbu je možné provést osobně na schůzce těmto vedoucím: Ondřej Hájek a Aleš
Jaroš. Nebo je možné zaplatit převodem na účet:
1546343093/0800

Základní informace o chodu tábora
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 jejíž téma je Pán prstenů.

Téma táborové hry a jiné aktivity

Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, kterým je datum
narození účastníka tábora ve formátu RRMMDD (rok, měsíc, den, např.: 050822),
a do poznámky pro příjemce uvést jméno účastníka tábora, za kterého byla platba
provedena!
Storno poplatky:

Celotáborová hra se bude odehrávat ve světě Tolkienova Pána prstenů, přičemž
účastníci budou v roli jednotlivých dobrodruhů společenstva prstenu. Mimo
celotáborovou hru se budeme také věnovat sportovním aktivitám, rukodělným
činnostem a skautské praxi a hrám.

Kontaktní osoby
Ondřej Hájek
Alena Pivodová

Vedoucí tábora
Zástupce vedoucího tábora

+420 603 105 222
+420 736 489 846

Aleš Jaroš
Tomáš Pekař

Zdravotník
Hospodář2

+420 775 346 634
+420 724 585 283

1 ) Krajská nemocnice Tomáše Bati.
2 ) Finanční rozvaha tábora, správa taborového učetnictví, správa financní, kontaktní osoba pro platbu tábora.

10 a více dní před táborem
9 - 1 den před táborem
Nenastoupení na tábor

záloha
75% ceny tábora
100% ceny tábora

Zvolte (zakřížkujte) jednu z možností:
❏
❏
❏

platba byla uhrazena převodem na účet
platba byla uhrazena v hotovosti Ondřeji Hájkovi
platba byla uhrazena v hotovosti Aleši Jarošovi

V ……………………………….

Dne …………………………………….

…………………………………………………………………………………….
(podpis zákonného zástupce)

