Jak zaplatit tábor?
1. varianta – celou částku hradí rodiče dítěte
 V tomto případě zaplaťte vůdci tábora částku v hotovosti a dostanete
potvrzení o zaplacení tábora. Částku je také možno poukázat na účet
střediska, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dcery. Doklad o
zaplacení si uschovejte!
2. varianta – celou částku hradí zaměstnavatel
 V tomto případě celou částku zaplatí zaměstnavatel na náš účet; variabilní
symbol je rodné číslo dcery.
3. varianta – část ceny tábora hradí rodiče, část zaměstnavatel
 V tomto případě celou částku zaplatí zaměstnavatel na náš účet
s příslušným variabilním symbolem a rodiče část platby zaměstnavateli
proplatí.
U svého dítěte dále upozorňujeme na:

PŘIHLÁŠKA
NA LETNÍ JUNÁCKÝ TÁBOR
2. roj světlušek a skautek ŠOTCI
Tábor Huzová
17. 7. – 31. 7. 2016

Žádost o příspěvek na tábor pro výše uvedené dítě uplatňuji u ZV OH (OS):
Jméno rodiče:


Adresa zaměstnavatele, kterému obratem vystavíme fakturu

Název firmy_____________________________________________________________
Sídlo____________________________________________________________________
IČO:____________________________________________________________________
Částka (v Kč):____________________________________________________________
V ________________________dne____________________
Podpis rodičů: ___________________________________________

Provozovatel:
Junák – český skaut
5. středisko „J. E. KOSINY“ Olomouc
Dvořákova 34, Olomouc, 77900
IČO: 623 35 626
Číslo účtu: 2300256242/2010

Kontakty na zákonné zástupce dítěte:

Zpráva dětského/obvodního lékaře (pro účastníky do 18 let)

(dosažitelné v době konání tábora)

Dítě mělo tyto vážnější choroby:
Dítě *je / není řádně očkováno:

Od________do_____________jméno a příjmení__________________________________

Dítě dostalo sérum (popř. přiložit očkovací průkaz):

Adresa________________________________________telefon________________________

Alergie a jejich příznaky:

Od________do_____________jméno a příjmení__________________________________
Adresa________________________________________telefon________________________

Dlouhodobá léčba:

Od________do_____________jméno a příjmení__________________________________

Omezení tělovýchovné aktivity:

Adresa________________________________________telefon________________________

Doplnění režimu dítěte (zvláštní podmínky):
V případě pochyb o zařazení upozorňujeme na metodickou pomůcku pro posuzování zdravotního
stavu dětí a jejich zařazování na skautské tábory vydanou léč. prev. odborem Ministerstva
zdravotnictví ČR a zdravotní radou Junáka dne 17. 5. 1990.

Dítě *je / není schopno účastnit se letního tábora
Podpis zákonného zástupce

datum

Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu (ke
stažení na http://sotci.skauting.cz), kterými se každý účastník musí řídit. Jejich nedodržení
může vést k vyloučení bez nároku na vrácení táborového poplatku.
Podpis rodičů:______________________________________________

razítko a podpis lékaře

* nehodící se škrtněte

(zde odstřihněte)

Závazná přihláška na tábor:

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

(odevzdejte rádkyním na družinách do konce dubna 2016)

(ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil______________________________________________

Jméno________________________________________________________

narozené____________, bytem________________________________________________změnu

Rodné číslo: _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _

režimu.

Adresa____________________________________________________________________

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota…) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou
týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dcera se zúčastní tábora od______________do____________________ Poplatek za celý běh

Dítě je schopno zúčastnit se tábora od_______________do________________________
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení
nebylo pravdivé.

Platba za účastníka musí být provedena nejpozději do 31. 5. 2016. (Po tomto datu jedině
v hotovosti po domluvě s vůdcem tábora.)

Souhlasím, aby dítě bylo v případě potřeby převezeno k lékaři autem.

tábora činí 2.500 Kč. (Při kratší účasti na táboře lze požádat o snížení poplatku za tábor.)

Způsob platby:

*hotově

*fakturou

V____________________ dne_______________________

V _______________________dne__________________

Podpis___________________________________

Podpis_____________________________________

*převodem

