Junák – český skaut, středisko Františka Barvíře z. s. Na Stavě 801, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ:62690418,
www.juntrebech.com

Přihláška dítěte na skautský stanový tábor v Orlickém Záhoří
1. července - 14. července 2018

Účastník tábora:

Jméno a příjmení:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rodné číslo:
.....................................................................................................................................................
Adresa:
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce dosažitelný v době konání tábora:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………Telefon: …………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………Telefon 2:.………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………………...

Cena: 2800,- Kč, druhé dítě: 2400,-Kč
Forma úhrady: Bankovním převodem - číslo účtu: 2200410716/2010, do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a příjmení dítěte. Jiná varianta platby pouze po domluvě s Lucií Štursovou – 603 543 996,
stursova.l@seznam.cz.
Pokud bude na pobyt dítěte na táboře přispívat Váš zaměstnavatel, napište na zadní část přihlášky
fakturační údaje firmy a případné další náležitosti (název, sídlo, IČO, částku, kam máme fakturu
zaslat, případně co uvést do textu faktury).
Zakroužkujte prosím velikost táborového trička:
128

140

152

164

S

M

L

XL

XXL

Alergie a jiné zdravotní potíže:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Užívá dítě pravidelně léky: ANO – NE ………………………………………………………………………………………………….
Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jimiž se každý
účastník musí řídit. Jejich nedodržení může vést k vyloučení bez nároků na vrácení táborového
poplatku. Důvodem k vyloučení je zejména nedovolené opouštění tábora, požití alkoholických nápojů
a kouření. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora pro
prezentaci a propagaci našeho střediska.
Přihlášky se přijímají do 28. února u vedoucího oddílu.
Vedoucí tábora: Jitka Babicová, babicovajitka@seznam.cz, 734489901
V……………………………………………..................

Datum: ……………………………………………………

Podpis zákonného zástupce:…………………………………………….
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