
 

 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 2022 

Pořadatel: Junák – český skaut, středisko Impeesa Zlín, z.s., 18. oddíl Templáři  

Termín:  3. – 16. 7. 2022 

Místo:  u skautské chaty střediska Impeesa u obce Držková, okres Zlín 

Cena:  4100,- Kč (3400,- Kč účastník tábora + 700,-Kč dotace od Magistrátu města Zlín s trvalým 
bydlištěm ve Zlíně) 

Záloha: 2000,-Kč (uhraďte prosím do 5. 5. 2022 na účet střediska) 

Zbytek částky 1400,- Kč je nutné uhradit do 15. 6. 2022. 

Platbu je možné zaplatit převodem na účet:   2500926220/2010  

Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který Vám přidělí vůdce tábora (Ondřej Hájek), a do 
poznámky pro příjemce jméno plátce! 

Variabilní symbol účastníka je uvedený na oddílových stránkách:  http://skauti-zlin.cz/ 

Schůzka s rodiči o táboře proběhne na klubovně v 17:00 hod dne 16. 6. 2021. 

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a je povinen dodržovat nařízení vedoucího tábora. Hrubé porušení 
táborového řádu či neuposlechnutí vedoucího může vést až k vyloučení z tábora. 

Účastník, který byl vyloučen z tábora nebo předčasně ukončil pobyt bez včasné domluvy1 s vedoucím tábora, nemá 
nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci a rodiče zajistí jeho dopravu domů na vlastní náklady. Tomuto nepodléhají účastníci, 
kteří museli ukončit tábor kvůli nemoci. 

Storno poplatky: 

 30 a více dní před táborem   záloha  

 29 – 10 dní před táborem   50% ceny tábora 

 9 – 1 den před táborem   75% ceny tábora 

 Nenastoupení na tábor   100% ceny tábora 

Osobní údaje účastníka 
Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Bydliště:   …………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

Telefon:   …………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
 

 
1 Minimálně 30 dní před konáním tábora. 
 



Informace k táboru: 
 

Tábor je nutné postavit a zbourat. Proto prosím všechny účastníky tábora a jejich rodiče, aby 
s činností pomohli. Stavění tábora proběhne v neděli 3. 7. 2022. Sraz bude v 09:30 hod na Držkové. 
  

 
Bude se spát 

v podsadových stanech. Je nutné 
mít vhodný spacák a karimatku. 
Věci zabalit do kufru (lépe se 
v něm udržuje pořádek než 
v batohu nebo tašce). 
V rámci celotáborové hry se 
přesuneme na daleký sever 
v jednom fantazy světě. Účastníci 
by měli mít připravený kostým a 
měkčenou zbraň. Kostým je 
možné vyrobit doma nebo 
zakoupit (doporučuji vyrobit).  
 

 
Měkčenou zbraň je 

možné zakoupit nebo vyrobit. 
Vhodný obchod k nákupu je 
www.imago.cz .  
 

 
Informace jak by kostým 

a měkčená zbraň měli vypadat 
najdete na oddílových stránkách 
a členové oddílu se budou výrobě 
věnovat na schůzkách.   
 
 
 
 
 
 

V měsíci květnu budeme rozesílat PŘÍHLÁŠKY NA TÁBOR 2022 s přesnějšími informacemi. 
Veškeré dokumenty najdete na oddílových stránkách www.skauti-zlin.cz 
 
 

Seznam členů oddílu 

Příjmení Jméno Variabilní symbol 

Pleva  Kryštof  1801  
Vaculík  Dennis  1802  
Ševčík Filip 1803 
Hrubý  Pavel  1804  
Hloušek  Jonáš  1805  
Čapoun  Filip  1806  
Hoďák  Jiří  1807  
Zachariáš  Zemina  1808  
Hlaváček Lukáš 1809 
Navrátil  Štěpán  1810  
Žáček  Jan  1811  
Pavel  Tobiáš  1812  
Švirák  Jan  1813  
Bureš  Vojtěch  1814  
Špendlík  Vojta  1815 
Trefil  Tadeáš  1816 
Kovář  Jakub  1817 
Lukáš Richard 1819 
Horák  Tomáš 1820 
Malota  Marek 1821 
Kowalik Erik 1822 
Novosád Michal 1823 
Fiala Dominik 1824 
   
   
   


