
Přihláška na tábor
Pořadatel: Junák - český skaut, Středisko Impeesa Zlín, z. s.
Termín: 1. 8. 2021 - 15. 8. 2021
Místo: Tábořiště u hájenky Májová, u obce Držková, okres Zlín
Cena: 4 050,- Kč (3 300,- Kč + 750,- Kč)

(dotace 750,- Kč od Statutárního města Zlín pro účastníky s trvalým bydlištěm ve Zlíně)

Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení: ………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………….
Bydliště: .............………………………………………….
Telefon1: ……………………………………………....….

Telefon a adresa na rodiče nebo jiné příbuzné, kteří budou kontaktováni v případě,
že dítě onemocní nebo hrubým způsobem poruší táborový řád a bude muset tábor
opustit.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

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

Účastník, který byl vyloučen z tábora nebo předčasně ukončil pobyt bez
včasné domluvy2 s vedoucím tábora, nemá nárok na jakoukoli 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

V ………………………………. Dne …………………………….

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

_______________________________________________________________________________

1 Pokud účastník nějaký telefon vlastní
2 Minimálně 30 dní před konáním tábora

Potvrzení o bezinfekčnosti
(toto potvrzení vyplňuje rodič v den nástupu dítěte na tábor)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti

…………………………………………………………………………………….

narozeného dne

…………………………………………………………………………………….

žádnou 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 se zúčastnit letního skautského tábora v době

…………………………………………………………………………………….

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje
prohlášení bylo nepravdivé.

K přihlášce také přikládám Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který vyplnil
jeho praktický lékař.

V ……………………………….Dne …………………………………….
(den nástupu na tábor)

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



Informace o táboře
1 Pořadatel tábora
Junák - český skaut, středisko Impeesa Zlín, z. s. ₋ 18. oddíl Templáři

1.1 Platba

Platbu je možné provést osobně na schůzce těmto vedoucím: Ondřej Hájek a Aleš 
Jaroš. Nebo je možné zaplatit převodem na účet do 11.7.2021:

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!

2 Adresa tábora
Skaut ‘jmeno_skauta’
tábor Držková – Májová.18.oddíl skautů
Kašava 235
76319

3 Kontaktní osoby
Ondřej Hájek Vedoucí tábora +420 603 105 222
Aleš Jaroš Zdravotník, zástupce ved.tábora +420 775 346 634
Tomáš Pekař Hospodář +420 724 585 283

4 Doplňující informace o táboře
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 stránkách http://www.skauti-zlin.cz bude možno stáhnout
následující dokumenty k účasti na tábor:

❏ přihláška na tábor a potvrzení o bezinfekčnosti
❏ posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
❏ úplný seznam vybavení skauta na tábor

Tyto dokumenty by měly být k dispozici začátkem června na oddílových
stránkách.

4.1 Informace o poskytnutí údajů

Statutárnímu městu Zlín jsou pro účely poskytnutí a vyúčtování podpory táborů 
poskytnuty osobní údaje účastníků tábora v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, 
datum narození. Tyto jsou poskytnuty v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů.

4.2 Základní informace o chodu tábora

Na táboře se bude spát v podsadových stanech. Táborníci si sami budou vařit
v táborové kuchyni pod dohledem kuchaře. Jídlo bude zajištěné pětkrát za den.

4.3 Základní doporučené vybavení účastníka

❏ Kartička pojišťovny (ideálně kopie)!
❏ Skautský kroj, oddílové tričko nebo jiné skautské tričko
❏ Jídelní potřeby (ešus, lžíce, nůž, vidlička, hrníček na pití)
❏ Spacák, karimatku, hygienické potřeby, ručník a plavky
❏ Pevné boty, tenisky, sandály
❏ Oblečení na hry a na spaní, pláštěnku a malý batůžek na výlety
❏ Skautskou stezku či Nováčka, vybavení na schůzku, psací potřeby a deník
❏ Ochranné brýle

Vše je vhodné zabalit do kufru (udržuje se v něm lépe pořádek), je vhodná
i sportovní taška.

Další informace je možné získat u vedení tábora nebo na oddílových stránkách
http://www.skauti-zlin.cz, dále na táborové schůzce s rodiči 24. 6. 2021 v 18:00
hod na klubovně.

Se stiskem levice
Ondřej Hájek - Vůdce oddílu


