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:
Tereza Pelikánová
tel: 606 983 830
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): 6.7.2019-20.7.2019
Starší oddíl (12+ let): 29.6.-21.7.2019 (nakládání materiálu 28.6.2019)
Cena:
3400 Kč (+500 Kč pro starší oddíl) – pro registrované děti při provedení platby do 28. února 2019
3600 Kč (+500 Kč pro starší oddíl) – pro registrované děti při provedení platby do 31. května 2019
3800 Kč (+500 Kč pro starší oddíl) – pro neregistrované děti při provedení platby do 28. února 2019
4000 Kč (+500 Kč pro starší oddíl) – pro neregistrované děti při provedení platby do 31. května 2019

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: 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 28.2.2019 může být poskytnuta sleva.
 INFORMACE K PROVEDENÍ PLATBY: Táborový poplatek uhraďte na bankovní účet:
2201329178/2010, var.symbol: r.č. dítěte, nejpozději do 28.2.2019 (resp. 31.5.2019).
 DOPRAVA: Doprava dětí na tábor NEBUDE zajištěna společným autobusem.
Doprava vlastní, v případě otázek nás kontaktujte.

Zákonný zástupce se zavazuje:
 že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
(dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním
informací o zdravotním stavu dítěte.
 že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady.
Zákonný zástupce souhlasí:
 že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením
uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který odevzdá při příjezdu na tábor (dotazník je
k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách v záložce Tábor).
Zákonný zástupce bere na vědomí:
 že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku
vrácení táborového poplatku.
 že v případě odhlášení dítěte nejpozději do 31.5.2019 se vrací celý táborový poplatek, při pozdějším
odhlášení se bude situace řešit individuálně s vedením tábora.
 že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto podmínek může
být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
 že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky se řídí pravidly přihlášky člena
do organizace (viz text na http://www.plantaznici.cz/media/doc/default/prihlaska_do_oddilu_4.pdf)
nebo poučením neplnoletého účastníka, nečlena, na akci, které bylo potvrzeno samostatně a odpovídá
textu na http://plantaznici.cz/media/doc/default/pouceni_k_prihlasce_neplnoleteho_ucastnika.pdf .

Prohlášení:
Závazně přihlašuji své dítě na tento tábor, souhlasím s výše uvedenými podmínkami a zavazuji se zaplatit
cenu tábora do 28.2.2019 (resp. 31.5.2019).
 V případě potřeby odhlásit dítě z tábora neprodleně uvědomím vedení tábora, se kterým se domluvím
na individuálním postupu.

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

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

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

Přihlášku prosíme odevzdat obratem – nejpozději do 21.12.2018!

