
pPřihláška na skautský tábor 2019
v termínu od 20.7. do 3.8.2019
u Sazomína (Žďár na Sázavou)

¶ Cena tábora je 2 800 Kč (sourozenec 2 500 Kč)
¶ Vůdcem  tábora  je Filip  Životský  jeho  zástupkyní  je Anda  – 

Anna Hrazdírová

Více informací dostanete
¶ na www.tumulus.skauting.cz
¶ na předtáborové schůzce s rodiči,  na kterou budete pozváni 

v červnu
¶ u Filipa (e-mail: zivotskyf@skaut.cz, tel: 776 516 925)

Vyplněnou  přihlášku odevzdejte  vedoucímu  na schůzce. 
Přihlášky prosím doručte do konce května 2019. 

Poplatek zaplaťte  do  17. května 2019, a to  buď  hotově 
(po předchozí  domluvě),  nebo  na účet  č. 244666546/0300 
(do zprávy  pro příjemce  uveďte  jméno  dítěte  a  jako  variabilní  
symbol datum narození dítěte).

Doporučujeme zjistit si, zda Vaše pojišťovna 
nebo zaměstnavatel nenabízí příspěvek dětem 
na tábor.

Junák - Český skaut, z.s.
Středisko Tumulus Újezd u Brna,

Masarykova 38, 664 53 Újezd u Brna

Přihláška na letní stanový tábor
20.7.- 3.8.2019

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

Adresa: ........................................................................................................................

PSČ: ................................. Rodné číslo: ..................................................................

Zdravotní omezení: ................................................................................................

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

Platbu za tábor uhradím:

□ hotově □ na účet

□ potřebuji doklad na příspěvek od zaměstnavatele:

Jméno a příjmení rodiče .............................................................
Údaje o zaměstnavateli ...............................................................

jméno matky (zákonného zástupce):

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

jméno otce (zákonného zástupce):

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



Zákonný zástupce se zavazuje:

- že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posu-
dek  o  zdravotní  způsobilosti  dítěte  (dle § 9 odst.  3 zákona 
č. 258/2000  Sb.,  o ochraně  veřejného  zdraví)  a souhlas  s posky-
továním informací o zdravotním stavu dítěte.

- že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní nákla-
dy.

Zákonný zástupce souhlasí:
- že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnu-

tím k jeho zdravotnímu stavu.
- v případě kladného zůstatku táborového hospodaření tento pone-

chat středisku a oddílu pro další činnost a práci s dětmi.

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 nejméně dva měsíce před táborem 

se vrací celý táborový poplatek, při odhlášení alespoň jeden měsíc 
předem 50 % poplatku, v případě kratšího období se poplatek ne-
vrací.

- 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 a jejích pří-
loh  se řídí  pravidly  přihlášky  člena  do organizace  (viz  text 
na http://bit.ly/2p4pihy).

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

Dne ..................................

...........................................................
Podpis zákonného zástupce

Posláním  Junáka  –  českého  skauta  je podporovat  rozvoj 
osobnosti  mladých  lidí,  jejich  duchovních,  mravních,  intelek-
tuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli  po celý 
život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, 
přírodě  a celému  lidskému  společenství  v souladu  s principy 
a metodami,  stanovenými  zakladatelem  skautského  hnutí,  lor-
dem  Robertem  Baden-Powellem  a zakladatelem  českého  skau-
tingu, profesorem Antonínem Benjamínem Svojsíkem.

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří 
chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V od-
díle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu 
v přírodě,  naučí  se samostatnosti,  ale i práci  v týmu. Zvykne si 
přijímat  zodpovědnost  za  sebe  i druhé,  získá  praktické 
dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapo-
menutelná dobrodružství  -  mezi  dětmi různého věku,  které  se 
vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.

http://bit.ly/2p4pihy

