
PØIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR

Termín: Místo konání:11. - 27. 7. 2014           táboøištì Spálená valcha u Bystøice n. P.

Poøadatel:           Cena tábora:  Nadìje Nové Mìsto na Moravì          3500,- Kè 

Osobní údaje úèastníka tábora:
Jméno a pøíjmení:          Datum narození: 

Bydlištì:

Souhlasím s úèastí mého dítìte na tomto táboøe (podpis rodièù):

Vyjádøení lékaøe:
Potvrzuji, že zdravotní stav dítìte umožòuje úèast na junáckém letním táboøe. Podle záznamù uvádím nemoci, které v posledním roce 
prodìlalo; alergie a léky, které pravidelnì bere (prosíme èitelnì):

V dne Podpis a razítko lékaøe:

Termín: Místo konání: 11. - 27. 7. 2014           táboøištì Spálená valcha u Bystøice n. P.

Osobní údaje úèastníka tábora:
Jméno a pøíjmení:          Datum narození: 

Bydlištì:

Platba tábora: 3500,- Kè výhradnì na úèet 1623644309/0800 do 16. 6. 2014. Jako variabilní symbol prosím uveïte rodné 
èíslo dítìte.

Upozornìní: V pøípadì náhlého zrušení úèasti na táboøe, budeme vracet peníze až po jeho skonèení a vyhrazujeme si právo 
nevracet celou èástku. Výše stornopoplatku bude urèena podle rozpoètu tábora.

Písemné prohlášení zákonného zástupce:
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetøující lékaø nenaøídil dítìti karanténní opatøení. Není mi známo, že by v posledním týdnu pøišlo 
dítì do styku s osobami, které onemocnìly pøenosnou nemocí. Jsem si vìdom právních dùsledkù, které by mì postihly, kdyby toto mé 
prohlášení bylo nepravdivé.

V dne Podpis zákonného zástupce:

NÁSTUPNÍ LIST DO TÁBORA

Pøihlášky za celou družinu odevzdá rádce vùdkyni oddílu do 23. 5. 2014

Písemné prohlášení nesmí být starší 3 dnù. Úèastník odevzdá nástupní list pøi odjezdu na tábor!



Kontaktní osoba:
Zde prosím, uveïte kontakt na osobu, na kterou se bude možno v pøípadì problémù v dobì trvání tábora obrátit.
Jméno a pøíjmení:          Telefon: 

Adresa:

Vùdce tábora: Ondøej Mach, tel: 731 840  717 Zástupce vùdce: Anna Hubáèková, tel: 737 617 621

Další informace o táboøe budou k dispozici na oznamu nejpozdìji 16. 6. 2014.

Podmínky úèasti:
 Souhlasím s podmínkami táborového øádu, jejichž nedodržení mùže vést k vylouèení bez nárokù na vrácení táborového poplatku.

 Souhlasím se shromažïováním a nakládáním s osobními údaji dítìte ve smyslu zákona è. 101/2000 Sb. pro potøeby registrace a 
zajištìní zdravotní péèe atp.

 Souhlasím s poøizováním a archivováním písemností a audiovizuálních záznamù dítìte a jejich následnému využití k propagaci 
èinnosti Junáka.

 Souhlasíme s pøevozem dítìte osobním automobilem v pøípadì nutnosti.

 Souhlasíme s tím, že pøípadný zisk z tábora bude použit ve prospìch èinnosti støediska Bílý šít.

Podmínky jsem èetl(a) a souhlasím:

DOPLÒUJÍCÍ INFORMACE
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