Přihláška na letní stanový
tábor 0216 MASH
Organizátor: Turistický oddíl mládeže č.0216
Bobr Beroun
Hlavní vedoucí: Daniel Sklenář
Termín: 3. až 15. srpna 2015 (stavění 1-3.8, bourání 15.8.)
Místo: louka u hájovny Kolna u Kublova
Cena: Kč 2300,- (členové oddílu sleva 500,-)
ÚČASTNÍK
Jméno a příjmení

Rodiče:
Jméno otce......................................................................................
telefon ..........................................................................................
Jméno matky ................................................................................
Telefon .........................................................................................
Bydliště ........................................................................................
Další kontakty ..............................................................................
......................................................................................................

Datum narození
Rodné číslo
Bydliště

Zdravotní pojišťovna
Krevní skupina
Velikost trika
V případě, že nevíte velikost, napište rozměry trika,
které nosíte (cm přes prsa, cm na výšku, výška osoby).

Pro letošní rok bude v ceně tábora jedno táborové triko.
Pokud chcete pro účastníka triček víc, napište nám kolik.

Chci navíc …….ks táborového trika za 170 Kč/ks.
Zdravotní či jiné problémy o kterých bychom měli vědět.

Upozornění:






Každý účastník letního tábora podléhá táborovému řádu a je
povinen uposlechnout pokynů vedení tábora. Hrubé nebo
opakované porušení táborového řádu může být potrestáno i
vyloučením z tábora bez finanční náhrady.
Pokud účastník na táboře onemocní nebo se zraní a vedoucí
tábora rozhodne, že jeho další pobyt by mohl jeho stav zhoršit
nebo ohrozit ostatní účastníky, jsou rodiče povinni zajistit jeho
odvoz z tábora.
Pokud účastník způsobí škodu na táborovém vybavení, cizím
majetku nebo jinou škodu, je povinen ji uhradit on nebo rodiče.

V.............................dne........................

...................................
Podpis rodičů

Předběžné informace pro táborníky a rodiče:
Letos nás čeká tábor opět u hájovny Kolna u Kublova. Cena je vypočítána tak, aby
pokryla veškeré výdaje na provoz tábora, dopravu a také obnovu a doplnění táborového
vybavení. Veškerý personál tábora na táboře pracuje zadarmo.
Příjezd na tábor je pro táborníky 3. srpna v 17 hod. a návrat 15. srpna odpoledne (bude
upřesněno).
Instruktoři a starší členové oddílu pojedou stavět tábor již 1. srpna a na táboře zůstávají.
Účastníci stavění se budou po dobu výstavby stravovat ze svých zásob.
Spát se bude ve velkých společných stanech odděleně dívky a chlapci.
Stravování 5x denně + dokrmování hladovců. Vše pod dohledem zkušených vedoucích.

.
Přihlášku na tábor odevzdávejte spolu se zálohou ve výši 1000,Kč do 31.3.2015. Ti, kteří se přihlásí (odevzdají přihlášku se
zálohou) po tomto termínu, nezískají slevu pro členy oddílu!!!
Zbytek ceny tábora je třeba zaplatit do
20. června najednou nebo ve více splátkách.
Veškeré další informace ohledně tábora dostanete v předodjezdových
informacích a budou zveřejněny na našich internetových stránkách
www.tombobr.cz.
Všechny dotazy zodpovíme na tel. 605475267 - D. Sklenář, e-mailu
ds.custer@seznam.cz nebo na oddílových schůzkách.
Tuto přihlášku odevzdávejte spolu se zálohou!!!

Ahoj na táboře!

