ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR
Junák – český skaut, středisko 08 Mořina, z.s.
„Plantážníci“ IČ: 47558512

Web: www.plantaznici.cz
Jméno dítěte:

Rodné číslo:

Bydliště:

Zdravotní pojišťovna:

Jméno matky (zákonného zástupce):
tel.:
e-mail:
Jméno otce (zákonného zástupce):
tel.:
e-mail:
Hlavní vedoucí tábora:
Jan Buchar
tel: 723 979 259
e-mail: info@plantaznici.cz

Zástupce vůdce tábora:
Markéta Pelikánová
tel: 605 253 237
e-mail: info@plantaznici.cz

Termín tábora:
Mladší oddíl (6-11 let): 7.-21.7.2018
Starší oddíl (12+ let): 30.6.-22.7.2018 (nakládání materiálu 29.6.2018)

Cena:
3700 Kč
(+500 Kč pro starší oddíl)

Informace k ceně a platbě tábora
• CO JE ZAHRNUTO V CENĚ TÁBORA: V ceně je zahrnuta strava 5× denně, doprava materiálu,
pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.
•

•
•

SLEVY: Registrovaní členové střediska mají slevu z ceny tábora 300 Kč.
V případě platby za tři a více sourozenců je sleva 1000 Kč na každé dítě.
V případě finanční tísně bude umožněno vytvořit splátkový kalendář. Po osobní domluvě s vedením
tábora nejpozději do 15. 5. 2018 může být poskytnuta sleva.

INFORMACE K PROVEDENÍ PLATBY: Táborový poplatek uhraďte na bankovní účet:
2201329178/2010 (letos nově zavedený!!!), var.symbol: r.č. dítěte, nejpozději do 31. 5. 2018.
DOPRAVA: Doprava dětí na tábor letos NEBUDE zajištěna společným autobusem.
Doprava vlastní, v případě otázek nás kontaktujte.

Prohlášení:
Závazně přihlašuji své dítě na tento tábor a zavazuji se zaplatit cenu tábora do 31. 5. 2018.
• V případě, že závažné důvody znemožní mému dítěti účastnit se tábora, uvědomím o tom neprodleně
vedoucího tábora a uhradím organizaci náklady vzniklé do doby odhlášení.
•

Rodiče, případně zákonní zástupci účastníků tábora, výslovně souhlasí s tím, že se jejich dítě může
objevit na fotografiích či audiovizuálních záznamech pořízených během tábora a na webových
stránkách střediska (viz adresa v hlavičce přihlášky – kde je veden zejména pro rodiče virtuální
táborový deník)

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

dne ...................

................................................................................
podpis rodičů nebo zákonných zástupců

Přihlášku prosíme odevzdat obratem – nejpozději do 11. 5. 2018 !

