Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s.

Informace k táborům 2017
Turnusy:
Všechny turnusy táborů se konají na tábořišti v Dobrohošti u Dačic.
Mladší vlčata a světlušky (1. a 2.tř)
Tradiční podsadový tábor s programem upraveným pro nejmenší. Tábor
plný her, zábavy a příběhu, který nás provede týdenním táborem.
termín: 16. 7. – 23. 7. 2017, cena: 1700,- Kč
hlavní vedoucí: Jan Frank (Frenký), frenky@skaut.cz, 776 394 127
Herbenova 26, 693 01 Hustopeče
Starší vlčata a světlušky (3. až 4.tř)
Desetidenní podsadový tábor s pestrým skautským programem a
celotáborovou hrou. Nesmíme zapomenout na nepřekonatelnou partu
známých kamarádů.
termín: 23. 7. – 3. 8. 2017, cena: 2000,- Kč
hlavní vedoucí: Jan Korčák (Korky), korky@skaut.cz, 724 550 986
Nová 625, 691 25 Vranovice

2. Do 31. 5. 2017 (osobně či poštou vůdci tábora):
 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzený lékařem)
 Informace o zdravotním stavu (vyplní rodiče)
 Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním
stavu dítěte
3. Při odjezdu (dospělému doprovodu):
 Prohlášení o bezinfekčnosti (podepsané v datum odjezdu)
 Kartičku pojištěnce (nebo její kopii)
Platba tábora:
Účastnický poplatek uhraďte do 30. dubna 2017 na transparentní účet
střediska vedený u Fio banky a.s. Platbu lze zkontrolovat na adrese:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600944282 Platba hotově je
možná po domluvě s vůdcem tábora.
Číslo účtu:
Specifický symbol:

Do poznámky uveďte:

2600944282/2010
tábor skautů a skautek
1711
tábor mladších vlčat a světlušek
1712
tábor starších vlčat a světlušek
1713
jméno a příjmení dítěte, turnus tábora

Skauti a skautky (od 5. třídy)
Tradiční podsadový tábor plný her a zážitků. Nejstarší účastníci se můžou
těšit na speciální akční program. Důraz je kladený na skautské myšlenky a
vztah k přírodě.

V případě platby za více dětí v různých turnusech specifický s. neuvádějte

termín: 2. 7. - 16. 7. 2017, cena: 2800,- Kč
hlavní vedoucí: Tomáš Furch (Tofu), tomasfurch@gmail.com, 777 660 313
Nová 631, 691 25, Vranovice

Pokud si přejete využít také příspěvek Vašeho zaměstnavatele z prostředků
FKSP, kontaktujte do 30. dubna 2017 vůdce tábora. Budeme potřebovat
fakturační údaje vašeho zaměstnavatele a seznam jím vyžadovaných údajů,
které se musí objevit na faktuře.

Pokyny k přihlášení
Odevzdání částí přihlášky:
1. Do 30. 4. 2017 (vůdci oddílu):
 Přihlášku
 Odeslat peníze na účet

V případě finančních problémů v rodině je po osobní domluvě s vůdcem
tábora možné rozdělit platbu na několik splátek.

Další informace:
Informace týkající se odjezdu, návratu, odvozu zavazadel apod. budou
oznámeny nejpozději 14 dní před odjezdem.
Kapacita tábořiště je omezená a zájem účastníků se každým rokem zvyšuje.
V případě naplnění kapacity mají přednost účastníci, kteří dříve odevzdali
přihlášku a odeslali peníze.

Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s.
IČO: 71196293, U Koupaliště 113, 691 25 Vranovice

Přihláška na skautský tábor Dobrohošť
Zakroužkujte vybraný turnus:
1.

Skauti a skautky

2. 7. - 16. 7.

2800,-Kč

2.

Mladší vlčata a světlušky (1 a 2 třída)

16. 7. - 23. 7.

1700,-Kč

3.

Starší vlčata a světlušky (3 a 4 třída)

23. 7. - 3. 8.

2000,-Kč

Osobní údaje účastníka tábora:
Jméno a příjmení: ….........................................................................................
Rodné číslo: .....................................................................................................
Bydliště: ...........................................................................................................
Rodiče:

Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s.
IČO: 71196293, U Koupaliště 113, 691 25 Vranovice

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním
stavu dítěte vedoucímu / zdravotníkovi akce
V době konání skautského tábora, tj od ………………. do …………..….
souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého
syna / mé nezletilé dcery …………………………………. (vyplňte jméno a
příjmení dítěte), nar. ………………………………… (vyplňte datum narození
dítěte) ve smyslu ustavení § 31 zákona č. 372 / 2011 Sb. O zdravotních
službách ve znění pozdějších předpisů panu / paní
………………………….……..., nar. ………………………………………,
bytem……………………………………………………………………………………..
Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého:
V případě nutnosti prosím kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného
dítěte na těchto telefonních číslech:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Tel. matka: ……………………………..

Bydliště:

Tel. otec: ………………………………..

………………………………………………………..………………………………………
Telefon:…………………………………

Email: …………………………………..

Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se všem
pokynům vůdce tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i
vyloučením z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.
Souhlasím s tím, aby nevyužité prostředky účastnického poplatku zůstaly
pro potřeby střediska Vranovice.
Přihláška je platná až v případě zaplacení plné částky za tábor.
Dne .................... 2017

.................................
podpis rodičů

Na rub přihlášky můžete uvést případná jiná sdělení vůdci tábora. Sdělení
táborovému zdravotníkovi pište na rub informací o zdravotním stavu.

V ……………………….. dne …………………………
Podpisy zákonných zástupců nezletilého:
Matka
Příjmení, jméno: …………………………………………
Podpis:
Otec
Příjmení, jméno: …………………………………………
Podpis:

Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s.
IČO: 71196293, U Koupaliště 113, 691 25 Vranovice

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
jménem:

..................................................... ,

rodné číslo:

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

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená
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 onemocněli přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době
od …............................ do …............................ .

Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s.
IČO: 71196293, U Koupaliště 113, 691 25 Vranovice

Informace o zdravotním stavu
Vyplní rodič
Tyto informace jsou důvěrné a určené výhradně zdravotníkovi a hlavnímu
vedoucímu tábora. Sdělte nám prosím vše, co nám pomůže v prevenci
zdravotních či výchovných problémů. Klidně se rozepište i na zadní stranu.
Jméno a příjmení:
Pravidelně užívané léky
Na co jsou léky určené, postup užívání, užívá je dítě samo?

Alergie
Jak se projevuj, ošetřující postup při projevu alergie, doporučené léky při
projevení alergie.

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto
moje prohlášení bylo nepravdivé.
Přecitlivělost na (např. větší horko, zátěž, nedostatek spánku, apod.):
Jiné zdravotní potíže:

V ................................., dne ................................. 2017

Jiné poznámky
Zmiňte prosím např. nošení brýlí, dyslexii, hyperaktivitu a podobně.

Datum musí být shodné s datem odjezdu na tábor
.................................
podpis zákonného zástupce dítěte

Plavecké schopnosti (plavec, neplavec, s rukávky apod.):
................................
podpis rodičů

