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PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE  NA  SKAUTSKÝ TÁBOR  
Odevzdejte nejpozději do 31. 05. 2016 

 (Vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem) 
 
 
Termín:  23. 07. 2016 (sobota) - 06. 08. 2016 (sobota) – nástup dopoledne/návrat odpoledne 

Doprava: Tam: společně vlakem (kufry a nákladním automobilem)  
Zpět: společně vlakem (kufry nákladním automobilem)  
Podrobnosti k táboru, odjezdu i příjezdu obdrží rodiče na informační schůzce,  
V úterý 21. 06. 2016 od  18,00 ve Skautském domě 
 

Místo: Tábořiště V Tisinách skautského střediska Brno – Královo Pole, Horní Čermná (okr. Ústí nad 

Orlicí) 
 

Cena:  3 600,- Kč zaplaťte nejpozději do 16. 06. 2016; sleva na 2. a další dítě v rodině 300,- Kč 

Preferujeme platbu převodem na bankovní účet č. 2800912533/2010  

 variabilní symbol = datum narození přihlašovaného dítěte, případně do poznámky  
  uveďte jméno dítěte. Platba v hotovosti – vůdci tábora (Karel Michalik – Orel). 
 
1. Osobní údaje účastníka 
 

Jméno a příjmení:     Rodné číslo:  

Adresa bydliště (vč. PSČ):  

Datum narození:     Státní příslušnost:   Je poprvé na táboře?   ANO – NE 

 
2. Zdravotní pojištění dítěte  

 
Zdravotní pojišťovna účastníka:    

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora  
např. alergie, skryté tělesné či duševní vady, fobie, omezení při sportu, neplavec, atp.): 
 
 
 

3. Osobní údaje rodičů, nebo zákonných či pověřených zástupců*, dosažitelných v době tábora 
 

Jméno a příjmení matky:    Mobilní telefon:  

Adresa trvalého bydliště matky:  

Telefon domů:     E-mail matky:  

Jméno a příjmení otce:    Mobilní telefon:  

Adresa trvalého bydliště otce:  

Telefon domů:     E-mail otce:  
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4. Cíl a program tábora 

Cílem skautského tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití části prázdnin. Během tábora budou 

účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé 

programy. Po celou dobu tábora bude kladen důraz na učení se sebereflexi, vzájemné pomoci, spolupráci, 

kamarádství, za souběžného rozvoje všech složek lidské osobnosti. 

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu 

a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky, po domluvě s rodiči, 

 i vyloučením z tábora.  

 
5. Storno poplatky 

 Při odhlášení dítěte do 30. 06. 2016 – vrácení poplatku v plné výši.           

 Při odhlášení dítěte do 15. 07. 2016 – storno poplatek Kč 1 000,-          

 Při odhlášení dítěte po 15. 07. 2016, ale před začátkem tábora  - storno poplatek Kč 1 500,-  

 Nástupem dítěte na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku (byť části). 

 
6. Přílohy k přihlášce 

Lze odevzdat společně s přihláškou, či na přípravné schůzce. Nejpozději v den nástupu na tábor je 
nutné společně s přihlášeným předat:  

 Kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzeného lékařem, ne 
staršího 12 měsíců před datem nástupem na tábor, včetně potvrzení o absolvování povinného 
očkování. 

 Kopie kartičky zdravotní pojišťovny (Evropského průkazu zdravotního pojištění) 

 Prohlášení o bezinfekčnosti, ne staršího 3 dnů před datem nástupem na tábor – odevzdá se v den 
odjezdu. 
 

 

7. Prohlášení rodičů 

Přihlašuji závazně své dítě na skautský tábor a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu 
respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom(a), že bez odevzdání „Posudku o zdravotní způsobilosti 
dítěte k účasti na zotavovací akci, včetně potvrzení o absolvování povinného očkování“ a „Prohlášení o 
bezinfekčnosti“ nebude účastník na tábor přijat. 

 

Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude pořadatel provádět fotografickou a filmovou dokumentaci 

a vytvořené fotografie a videa zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a 

s posláním skautské organizace Junák. 
V případě, že se u našeho dítěte vyskytnou během tábora vši, souhlasím s odvšivením a s úhradou 

nákladů na potřebné přípravky. Dítě netrpí alergickou reakcí na odvšivovací přípravky. 

Jsem si vědom(a) toho, že za případné elektronické komunikační prostředky (mobilní telefon, tablet, 

různé přehrávače apod.) či hračky nenese provozovatel tábora žádnou zodpovědnost. Nedoporučujeme 

vůbec dětem tyto věci sebou na tábor dávat. 

Souhlasím s tím, aby případný finanční zůstatek (přebytek) po vyúčtování tábora byl převeden do 

střediskové pokladny a nežádám o jeho vrácení. 

 

V …………………………………….…………………, dne ……………………..2016  

 
 
Podpis rodičů (zákonných zástupců)  ……………………………………………………….. 

% 
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*V případě, že nebudete v době tábora snadno dosažitelní (např. zahraniční dovolená), požadujeme Plnou 

moc podepsanou oběma rodiči, včetně podpisu a souhlasu pověřované osoby, že pověření přijímá a 
s vaším prohlášením, že souhlasíte s tím, aby – v případě nutnosti (nemoc, úraz, hrubý kázeňský 
přestupek apod.) - bylo vaše dítě předáno zplnomocněnému zástupci. 

 


