Závazná přihláška
na letní stanový tábor Sokola Olomouc - Bělidla v Doloplazích,
termín tábora : 8. až 18. července 2012
Příjmení a jméno : .........................................................................……………….......... rodné číslo ..................../...........
Bydliště : .....................................................................Tel : ................... PSČ : ....................... TJ : ...................................
Škola : ...............................................................třída : .............................. zdrav. pojišť. : ...................................................
Jméno otce : .........................................................Tel.: ............................. zaměstnavatel : ...................................................
Jméno matky : ......................................................Tel.: ............................. zaměstnavatel : ...................................................
e-mail : ………………………………………………………… Příspěvek na tábor činí : … 2 000,- Kč
Bude-li příspěvek na tábor placen fakturou, pak sem napište přesnou adresu podniku, na nějž má být faktura zaslána, a jméno
zaměstnance, jako variabilní symbol prosím uvádějte rodné číslo dítěte, které pojede na tábor:
……………………………………… ..............................................................................................................
Dítě na tábor pojede s ostatními táborníky hromadnou dopravou ČSAD, podle pokynů organizátorů tábora: .... ANO, NE
Dítě dopravím na tábořiště individuálně, kdy : ……………………………............................................................
Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Během tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe a
své vrstevníky při pobytu v přírodě bez technických vymožeností, poznají netradiční hry a tvořivé programy. Po celou dobu
tábora bude kladen důraz na vzájemnou pomoc, spolupráci a kamarádství. Účast na táboře předpokládá dobrovolnost a
respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě
s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.
Prohlášení:
Přihlašuji své dítě závazně na letní stanový tábor Sokol Bělidla a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu
respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ a „Posudku o
zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ nebude účastník do tábora přijat. Souhlasím s
tím, že v průběhu tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie
zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a posláním sdružení.
Datum: ………………..,

podpisy rodičů : .......................................................

……...................................................

............…...................... zde oddělit a závaznou přihlášku doručit do 30.4.2012 hl.vedoucímu tábora ..........................…......

Pokyny účastníkům tábora:
Příspěvek na tábor 2 000,- Kč zaplaťte do 31.5. 2012 složenkou, kterou obdržíte spolu s listem účastníka po odevzdání
přihlášky. Variabilní symbol prosím udejte rodné číslo dítěte, za nějž je příspěvek proplácen; bude-li příspěvek proplácen
bankovním převodem na účet TJ Sokol Bělidla (ČSOB Olomouc, č. úč.234231696/0300), pak je nutno jako variabilní symbol
uvést rodné číslo dítěte.

Nutné vybavení :
Tepláková souprava,kraťasy,trička,mikiny,kšiltovka, tenisky, gumáky, pláštěnka,dlouhé pracovní kalhoty, šátek, teplé oblečení
na chladné dny, starší teplá bunda k večernímu ohni, pevné boty, čepice, plavky, brýle proti slunci, baterka ne bludička, jídelní
misky, lžíce, kapesní nůž, batůžek na celodenní výlet, potřeby osobní hygieny, 1ks toaletního papíru, náhradní spodní prádlo,
teplé oblečení na spaní (tepláková souprava), spací pytel, uzlovací provázek, tužka, blok na poznámky,dobrou náladu – vše
doporučuji podepsat,
Přesné pokyny k nástupu na tábor a k návratu z tábora (odjezdy a příjezdy linkových autobusů ČSAD) budou rodičům sděleny
na informativní schůzce ve středu dne 27.června 2012 v 18,00 hod. na sokolském hřišti na Bělidlech (Pavilonek),spolu s dalšími
informacemi o táboře.
Prosíme tímto rodiče, kteří mají možnost poskytnout sponzorské dary (i materiální - potraviny, ovoce, zelenina, psací
potřeby, papíry, ústřižky, zdravotní materiál, hadice na pitnou vodu, (AVIE s plachtou na odvoz táborové základnyZAPLATÍME) atd. pro náš tábor a pro své děti. Vaše nabídky sponzorských darů laskavě projednejte s hlavním
vedoucím tábora.
Děkujeme předem za Vaše nabídky.
Telefon : byt : 585 315 676 práce: 585 569 243 mobil: 605/ 221 239, E-:mail: burda@elektrozbozi.cz
.......................................................................
hlavní vedoucí tábora Zdeněk Burda
Olomouc, B.Třebízského 36, PSČ: 772 00

