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        PRŮVODNÍ LIST K PŘIHLÁŠCE NA LETNÍ TÁBOR 
Informace o táboře: 
Datum konání tábora: od 1. července – 14. července 2018 

Místo konání tábora: Dlouhá Lhota 

Ubytování je zajištěno v podsadových stanech, které si účastníci po příjezdu sami, či s pomocí 

svých rodičů postaví. 

Na tábor je nutné mít skautský kroj, u Oveček a malých dětí skautské tričko.  

Cena tábora: 2700Kč/ 1500 Kč týden (nutno zaplatit do 8. června 2018) 

Závaznou přihlášku odevzdejte rádkyním na schůzkách do 25. května 2018 

Informace o platbě: 
Tábor je nutno zaplatit do 8. června 2018. 

Platbu je možné provést převodem na účet, fakturou či hotově. Upřednostňujeme platbu na 

účet. Případnou platbu hotově proveďte během družinové schůzky, rádkyni družiny. 

 

V případě předčasného opuštění letního tábora nemá účastník nárok na vrácení 

táborového poplatku.  

Číslo účtu u Fio banka : 400 410 420 / 2010   

Variabilní symbol: 

 

Případné dotazy ráda individuálně zodpoví Kateřina Pasáková (Copík) – vůdce tábora  

na tel. čísle +420 723 731882 nebo e-mailu pasakovak@skaut.cz 

 

Návratka (odevzdejte do 25. května 2018) .......................................................................  
 

Jméno, příjmení: ...........................................................................................................................  

 

Přezdívka: ……………………………………. 

 

Dítě jede na:           a) celý tábor * 

                               b) na první týden * 

 

Platba bude provedena:  a) platbou na účet * 

    b) fakturou * 

    c) hotově * 

 

Potvrzení pro odborovou organizaci:  a) nepožaduji * 

      b) požaduji * 

 

 

       …………………………………………… 

        Podpis zákonného zástupce  
* nehodící se škrtněte 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 

 
  

JMÉNO: ............................................................................................................................  

PŘÍJMENÍ: .......................................................................................................................  

PŘEZDÍVKA:……………………………………………………………………….....

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: ..............................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

RODNÉ ČÍSLO: ...............................................................................................................  

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: .........................................................................................  

U DÍTĚTE UPOZORŇUJEME NA TYTO SKUTEČNOSTI (zdravotní obtíže  

(např. časté krvácení z nosu), alergie, užívané léky, zakázaná činnost): 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

PLAVEC/NEPLAVEC * 

TELEFON, NA KTERÉM JSOU K ZASTIŽENÍ RODIČE V DOBĚ KONÁNÍ 

TÁBORA ..........................................................................................................................  

 

Potvrzujeme, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Zároveň bereme na 

vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu, 

jemuž se každý účastník musí podřídit. Jeho nedodržení může mít za následek 

vyloučení z tábora bez nároku na vrácení táborového poplatku. Dále se 

zavazujeme, že nebudeme narušovat chod tábora návštěvami. 

Vykalkulovaný táborový poplatek je konečný, provozovatel tábora je povinen 

s ním řádně hospodařit a není oprávněn následně požadovat jeho zvýšení. 

 
DNE ............................................................  

V ..................................................................  

 

 .....................................................................  

Podpis zákonného zástupce 

 
* nehodící se škrtněte 
 


