Junák – český skaut, středisko Permoník Rtyně v Podkrkonoší, z. s.

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
2. 7. – 15. 7. 2017 v Ruprechticích

Jméno dítěte: .......................................................................................................................................
Přezdívka:................................................................... Družina:..........................................................
Rodné číslo dítěte: ...............................................................................................................................
Adresa bydliště:...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Kontakt na zákonné zástupce (dostupní v době trvání tábora):
Jméno:.............................................................................. Telefon:..................................................
Jméno:.............................................................................. Telefon:..................................................
E – mail:................................................................................................................................................
Zdravotní (jiná) omezení dítěte, pravidelné léky:..............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Poplatek za tábor činí 2500,- Kč

Způsob úhrady (zaškrtněte):
1) Na účet střediska – 230159826/0300, var. s. RČ dítěte, do 31.5.
2) Zaměstnavatel – uveďte název, sídlo, IČO zaměstnavatele – středisko vystaví fakturu
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bereme na vědomí, že hrubé porušení kázně může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení finančního
poplatku.

..........................................................
datum

............................................................
podpis zákonného zástupce

INFORMACE PRO RODIČE
Datum a místo tábora: 2. 7. – 15. 7. 2017 v Ruprechticích u Meziměstí
Poplatek za tábor: 2500,- Kč
Přihlášku na tábor odevzdejte do: 15. 5. rádci družiny. Přihlášky odevzdané po termínu nebudou
akceptovány!
Odevzdání kufrů a zavazadel: 29. 6. od 18:00 do 19:00 hod. na Žabárně
Nakládání táborového materiálu: 30. 6. od 15 hod. v areálu DOSKA ve Rtyni v P.
Bourání tábora, odvoz materiálu: 4. – 5. 8. 2017
Odjezd na tábor: neděle 2. 7. v 15:00 z autobus. nádraží ve Rtyni (společný autobus)
Příjezd z tábora: sobota 15. 7. ve 12:00 na autobus. nádraží ve Rtyni (společný autobus)
Při odjezdu nezapomeňte tyto dokumenty:
 prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (nesmí být starší než 1 den)
 potvrzení od lékaře
 zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 průkazka zdravotní pojišťovny
 osobní léky (alergie apod.) – prosíme o řádné podepsání všech léků dítěte
Bez těchto dokumentů nebude dítě na tábor přijato! Zařiďte si potvrzení od lékaře včas (před
táborem mívá lékařka ve Rtyni dovolenou), potvrzení je platné jeden rok.
Kontakty na vedoucí dostupné v průběhu tábora:
- vedoucí tábora: Ondřej Paták – 605 464 118
- zástupce vedoucího tábora: David Vlček – 774 074 118
Poštovní adresa na tábor: Jméno dítěte, Junácký tábor stř. Permoník Rtyně v P.,
Ruprechtice, 549 83 Meziměstí u Broumova
Důrazně žádáme rodiče, aby neposílali na tábor sladkosti!
DOPORUČENÉ OSOBNÍ VĚCI TÁBORNÍKŮ:
DO BATOHU V DEN ODJEZDU NA TÁBOR:











prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
potvrzení lékaře
zdravotní a očkovací průkaz dítěte
průkazka zdravotní pojišťovny
osobní léky
skautský kroj (na sebe)
pláštěnka
krabička poslední záchrany
láhev z umělé hmoty s pitím
svačinu

PŘEDEM ODVEZDAT (kufr, cestovní taška):

















jídelní miska třídílná (ešus) podepsat!
lžíce + příbor + lžička podepsat!
kartáček na zuby + pasta
hrníček z umělé hmoty
zavírací nožík
mýdlo, hřeben
krém na opalování
toaletní papír
šicí potřeby
baterka + baterie
bunda nepromokavá - větrovka
tepláková souprava
spodní prádlo (nejlépe 10x)
ponožky (alespoň 8x)
pokrývka hlavy
ručníky
















teplé oblečení (svetr apod.)
trička (nejlépe 5x)
plavky
kraťasy (nejlépe 3x)
utěrku na ešus
kapesníky
igel. sáček na použité prádlo
pracovní oblečení - st. tepláky, košile apod.
oblečení na spaní - tep. souprava
ramínko na šaty
zápisník - deník + psací potřeby, junácká stezka
dopisní papír, obálky, známky
kapesné 100 Kč
knížka ke čtení, oblíbená hra,
hudební nástroj

DO LÁTKOVÉHO NEBO IGELITOVÉHO PYTLE:








karimatku nebo nafukovací lehátko
spací pytel (s vložkou nebo dekou)
přikrývka na lehátko (deka)
botasky (kecky), sandály
šněrovací boty - pohorky
gumové holínky
polštářek
Veškerá zavazadla je nutné opatřit jmenovkou. Je dobré
dát dětem starší věci, aby si nové nezničily. Do stanu
doporučujeme kapsář na odkládání věcí rozměrů cca
40x60cm.

