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Letní skautský tábor Frančina Huť
Závazná přihláška

Termín tábora:   5. – 19. 7. 2014	Cena poukazu: 3.300,- Kč/1 dítě
Díl A.
Jméno dítěte:	Rodné číslo:	
Bydliště:	Telefon domů:	
Forma úhrady: (zakroužkujte prosím Vaší volbu)
·	hotovostní platba
·	částečně hotově (rodiče), částečně převodem na účet (zaměstnavatel)
·	převodním příkazem z účtu číslo: ................................................ 
·	fakturou (viz díl „B“)

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 1Všechny táborové předpisy jsou zveřejněny na internetové stránce http://ceskylev.junak-chomutov.cz
. Jejich nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na navrácení táborového poplatku.
Dále beru svým podpisem na vědomí výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte (jsou uvedeny v „Informacích a pokynech“, které tvoří nedílnou část této přihlášky). V případě nemoci, úrazu a jiných výjimečných situacích si odvezu své dítě na vlastní náklady z tábora.

V  	                 dne:	                podpis zákonného zástupce:	
Díl B.
Tento díl vyplňte jen tehdy, pokud Vám bude zaměstnavatel přispívat na úhradu tábora, jinak jej celý proškrtněte.
Zaměstnavatel - název firmy:	
adresa:	
jméno odpovědného pracovníka:	
IČO:	
jméno rodiče, kterému bude zaměstnavatel přispívat:	
Požaduji:
·	vystavení faktury výše jmenovanému zaměstnavateli
·	potvrzení o účasti dítěte ještě před táborem
·	potvrzení o účasti dítěte po skončení tábora
(zakroužkujte prosím variantu, kterou potřebujete)
Místo pro jiná sdělení / přání:
Upozornění rodičů na zdravotní / psychické problémy dítěte


Díl C.
Prohlášení rodičů
Toto prohlášení oddělte od přihlášky a vyplněné odevzdejte při odjezdu dítěte na tábor s datem ne starším jednoho dne. Bez prohlášení nemůže být dítě přijato na tábor.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ............................................................... , 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 letního dětského  tábora od 5.-19.7.2014
Jsem  si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Datum: ........................................  	 Podpis rodičů (či jiných  zák. zástupců):.......................................
Díl D. - adresy rodičů v době konání tábora. (Vyplňte jen tehdy, liší-li se adresa a telefon v době tábora od adresy domů).
Tento díl neoddělujte a odevzdejte jej společně s dílem C při odjezdu na tábor.
                                      adresa						telefon
Matka:  ..........................................................................................	.............................
Otec:     ..........................................................................................	.............................
	" zde odstřihnout "	
Informace a pokyny

TERMÍN TÁBORA            5. – 19.7. 2014       

Cena tábora  	            3300,- Kč /1 dítě,  

Adresa tábora  
(jméno  dítěte)
Letní skautský tábor - junák chomutov
Frančina Huť - Železná
345 25 pošta Hostouň
Vůdce tábora
         Ing. Bc. Jiří Gärtner - Čáp
Telefonní spojení  na tábor
        775 387 090
Místo odjezdu a příjezdu
¨	Chomutov -  9. ZŠ Duhová cesta v Havlíčkově ulici
¨	odjezd je v sobotu 5. července 2014 ve 13:30, sraz  už v 13:15. Prosíme o pomoc při nakládání zavazadel. Užívá-li Vaše dítě  léky, odevzdejte je i s pokyny zdravotníkovi  tábora během odjezdu na tábor.
¨	příjezd je v sobotu 19. července 2014 mezi 17:00 - 18.00
Seznam potřeb na tábor:
A. oblečení: (výčet prádla je jenom orientační, necháme to na zkušenostech rodičů)
Kompletní kroj, jednobarevné kalhoty (vzít si ho na cestu). Další výčet součástí oblečení včetně prádla necháme na zkušenostech rodičů, je třeba ale počítat s tím, že na táboře bývá občas pořádná zima. Nezapomeňte prosím na plavky, rezervní dlouhé kalhoty, větrovku nebo sportovní bundu, pláštěnku, holínky, a pevné boty (na výlety).
B. Hygienické potřeby:
Žínka, kartáček na zuby, pasta, kelímek z PVC, hřeben, 2x toaletní papír, kartáček na ruce, 3 menší a 2 velké ručníky, mýdlo v krabičce, opalovací krém, repelent, šampon na vlasy, prací prostředek v tubě, šňůra na sušení prádla, několik kolíků na prádlo.
C. Jídelní potřeby :
Ešus s víčkem - ale stačí i jedna větší a jedna menší miska (na saláty a kompoty) z umělé hmoty, lžíce, (vidlička a příborový nůž nejsou nezbytné), malá lžička, hrníček na pití, 2 utěrky na nádobí.
D. Ostatní osobní potřeby:
Spací pytel, karimatka, baterka, zásobní baterie a žárovka, zavírací nůž, malé vodové barvy nebo tempery, štětec, pastelky nebo fixy, malé nůžky, skicák nebo 10 čtvrtek,  trhací blok, obyčejná. tužka, KPZ, psací potřeby, koresponďáky nebo dopisní papíry + známky, láhev na pití (doporučujeme litrovou láhev z umělé hmoty ), závěsný kapsář (na bok stanu) o rozměrech cca 180 x 30 cm (z libovolné látky) s kalouny pro přivázání a se 6 - 8 kapsami na umístění drobných věcí, sáčky na špinavé prádlo, batoh na výlety, chlebník na cestu, svačinu a jídlo na odpoledne (na táboře bude až večeře), vše sbalit do kufru. Další potřeby může určit vedoucí družiny.

E. 	Kapesné
Dle Vaší úvahy, doporučujeme 300 Kč. Finance, které dítěti dáte, budou uloženy v táborovém trezorku. Protože v dalekém okolí není žádný obchod, je na táboře k dispozici kantýna pro nákup cukrovinek za maloobchodní ceny.


