LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR KRYŠTOFOVY HAMRY

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Díl D INFORMACE A POKYNY

Termín tábora : 3.7.2016 – 16.7.2016

ADRESA TÁBORA :

Díl A

KONTAKTNÍ OSOBA : Novák Miloslav, Borová 2016, 432 01 Kadaň,

Jméno dítěte : ................……….............………………… Rodné číslo
Bydliště :………………..……………………….……….………………

tel.domů : ……………..…..…

Adresy rodičů v době konání tábora (vyplňte jen tehdy,liší-li se adresa, telefon v době tábora od adresy
domů).
adresa
Matka: .....................................................………………….…...............……….....
Otec:

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR JUNÁK KADAŇ
KRYŠTOFOVY HAMRY
pošta VEJPRTY 431 91

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

telefon
...............….........…….
…............…..........……..

Dítě se zúčastní tábora od …………....... do ….….....….. 2016. Poplatek za tábor činí: ….………........ Kč.
Přihlašuji tímto závazně své dítě na shora uvedený tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno
dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy. Jejich
nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení táborového poplatku.
Dále beru svým podpisem na vědomí ceny poukazů a výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte
(jsou uvedeny dílu D této přihlášky).

VŮDCE TÁBORA : Čanda Ludvík, Lázeňská 1655, 432 01 Kadaň,

606 691 286

739 220 273

MÍSTO ODJEZDU A PŘÍJEZDU
parkoviště u supermarketu „Albert“
Odjezd v neděli 3.7.2016 v 900hod
Příjezd v sobotu 16.7.2016 mezi 1045- 1115 hod
CENA POUKAZU :
1 dítě
2 600 Kč (tj.1 300 Kč/týden)
2 děti (sourozenci) 5 000 Kč
3 děti (sourozenci) 7 400 Kč
Neregistrovaný člen 3 200 Kč (při účasti sourozenců beze slev)
TERMÍN PLATBY :
Poplatek musí být uhrazen do 22.6.2016
V případě nezaplacení poplatku do uvedeného termínu se Vaše dítě tábora nezúčastní.
ZPŮSOB PLATBY :

Jako variabilní symbol uvádějte vždy rodné číslo dítěte!
Při jeho neuvedení je platba velmi těžko identifikovatelná !!!
•
•
•
•

V.........................…….. dne .....…….....

vkladovou poukázkou - přiložena k přihlášce
převodem na běžný účet u Poštovní spořitelny (ČSOB a.s.Kadaň) č. 234948427/0300
fakturu po vyplnění dílu B zašleme zaměstnavateli nebo předáme Vám
kombinace faktura + ostatní

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

STORNOPOPLATKY :
1. Neúčast na základě onemocnění (nutno doložit lékařským potvrzení )
2. Neúčast z jiných důvodů, ohlášená po 23.6.2016 (nebo neohlášená vůbec)

Díl B

VRÁCENÍ POPLATKU ZA TÁBOR :
Poplatek bude vrácen jen v případě zkrácení pobytu dítěte na táboře z důvodu onemocnění. Poplatek bude
vrácen adekvátně po týdnech ( započatý týden se nevrací ).

podpis zákonného zástupce ..…………..…...........……........

Tento díl vyplňte jen tehdy, pokud Vám bude zaměstnavatel přispívat na úhradu tábora, jinak jej
proškrtněte.
Zaměstnavatel – název firmy

10%
50%

PŘIHLÁŠKA :
1.
Vyplňte díl A případně díl B přihlášky, oddělte jej dle čar a nejpozději do 27.5.2016 dodejte
vedoucímu na schůzce.

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

2.
Díl C podepsaný s datem odjezdu na tábor odevzdáte při nástupu dítěte do autobusu společně
s průkazkou zdravotní pojišťovny a očkovacím průkazem dítěte.

Adresa……………………………………………………………………………………….….....……

Při nástupu do autobusu doložit zaplacení poplatku za tábor (složenka,příkaz).

IČO...………………………….

BEZ TĚCHTO NÁLEŽITOSTÍ NEBUDE DÍTĚ PŘIJATO NA TÁBOR !!!

Výše příspěvku : ……………………………….

3.

Jméno zaměstnance, který příspěvek uplatňuje
………………………………………………………………………………………………………….

Díl D si ponecháte pro vlastní potřebu

SEZNAM POTŘEB NA TÁBOR
1. Oblečení
Kompletní kroj (vzít si ho na cestu), 7 triček s krátkým rukávem, 1 flanelová košile, 1 normální košile, 7
párů ponožek, 2 páry teplých ponožek, teplá mikina nebo svetr, 2 teplákové soupravy + 2 tepláky nebo
dlouhé kalhoty, plavky, soupravu na spaní, rezervní dlouhé kalhoty, krátké kalhoty, větrovku nebo
sportovní bundu, pláštěnku, čepici proti úžehu, holínky, pevné boty na výlety, tenisky, pantofle, chlapci 7
slipů (trenýrek), dívky 14 spodních kalhotek
2. Hygienické potřeby
Žínka, kartáček na zuby, pasta, kelímek z PVC, hřeben, 2x toaletní papír, kartáček na ruce, 2 menší a 2
velké ručníky, mýdlo v krabičce (nejlépe tekuté), šampon na vlasy, opalovací krém, repelent, ochranný
prostředek proti klíšťatům, kolíčky na sušení prádla, prací prostředek.
3. Jídelní potřeby
Třídílný ešus s víčkem, lžíce, příbor, malá lžička, hrnek (nerozbitný) na pití, 2 utěrky na nádobí.
4. Ostatní potřeby
Dobrý spací pytel, karimatka, deka, prostěradlo, baterka, náhradní žárovka + baterie, zavírací nůž, KPZ,
lahev na pití, sáček na špinavé prádlo, chlebník (batoh) na výpravy, psací potřeby, trhací blok, skicák
nebo čtvrtky, vodovky nebo tempery, štětec, pastelky nebo fixy, obyčejná tužka, malé nůžky,
koresponďáky nebo dopisní papír + známky. Doporučujeme závěsný kapsář (z jakékoliv látky) na
drobnosti – na bok stanu o rozměrech cca 180 cm délky a 30 cm výšky s 6 – 8 kapsami a s kalouny pro
přivázání., doporučujeme kufr na věci
5. Kapesné
Dle Vašeho uvážení, doporučujeme 100 – 150,- Kč pro nákup různých drobností.

LETNÍ

SKAUTSKÝ
TÁBOR

KRYŠTOFOVY HAMRY

Seznam je pouze orientační, každý oddílový vedoucí Vám předá doplněný seznam!!!

3.7. – 16.7.2016
TÁBOROVÝ

ŘÁD

1.

Bez vědomí vůdce nemohu opustit prostor tábora.

2.

Budu dodržovat rozvrh dne a zúčastním se všech zaměstnání vyplývající z denního rozkazu.

3.

Bez svolení příslušného činovníka, nevkročím do cizího stanu, do kuchyně, skladu či kanceláře
tábora.

4.

Zapůjčený inventář t.j. pracovní nářadí, sportovní nářadí apod. po použití ihned v pořádku
odevzdám. Každé poškození ohlásím. Ztrátu inventáře nebo svévolné poškození uhradím.

5.

Ve stanu nebudu jíst ani přechovávat jídlo. Je mou ctí mít ve stanu, v jeho širokém okolí i na
společném prostranství vzornou čistotu a pořádek.

6.

Koupu se jen ve stanovenou dobu a za dozoru činovníků tábora.

7.

O poledním klidu se odpočívá, čte, píše a kreslí. V táboře však musí být klid.

8.

Každé sebemenší poranění nebo nevolnost se ihned musí ohlásit rádci nebo vůdci oddílu nebo přímo
zdravotníkovi.

9.

Peníze nebo cenné věci si uložím u vůdce oddílu.

10. Oheň rozdělávám jen na příkaz vůdce oddílu. Všude budu šetřit přírodu.
11. Čistota, pořádek, kázeň a ohleduplnost, úcta a vzájemná snášenlivost jsou podmínkou táborového
soužití
12. Všechny dotazy, přání a připomínky se řeší při večerním rozkaze.
13. Odchází-li oddíl za denním programem mimo tábor, vedoucí oddílu, nebo oddílový rádce ohlásí
vedoucímu tábora, nebo jeho zástupci kam jde a kdy se asi vrátí. Pokud nejsou přítomni, napíše vzkaz
na lístek, který položí v náčelnickém stanu na stůl.
14. Zákaz používání mobilních telefonů v průběhu tábora. Při nedodržení zákazu bude přístroj odebrán a
vrácen po skončení tábora.

střediska „ÚHOŠŤ“ KADAŇ

Díl C
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte
…........................................................................................................datum narození …... ………………..
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
…...................................................................................................................................................................
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)
.....................................................................................................................................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzuji, že posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE *)
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .................................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ...................................................................
d) je alergické na ...............................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)......................................................................................

datum vydání posudku :

podpis,jmenovka lékaře
razítko zdrav. zařízení

*) Nehodící se škrtněte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ............................................................……….………………..
narozenému .................…...... bytem ............................................………………………............, které je
v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se LJT v Kryštofových Hamrech od 3.7. do 16.7.2016. Zároveň souhlasím, aby v
případě ošetření dítěte u lékaře byly poskytnuty informace o jeho zdravotním stavu zástupci tábora.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Kadani dne ………………..2016
_________________________________
Podpis zákonných zástupců dítěte
ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor!!!

