Přihláška na LT Matějovec 2018 – informace pro rodiče
Termín tábora:

30. července - 18. srpna 2018

Místo konání tábora:
Provozovatel tábora:

za Hladovým rybníkem u Matějovce v okrese Jindřichův Hradec
Česká tábornická unie - Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p.s., Trnkova 55, 628 00 Brno

Účastnický poplatek:

jednotlivec: 3 900 Kč
sourozenci: à 3 600 Kč

Způsob platby:

na bankovní účet: 209261762/0300, platbu proveďte nejpozději do 20. 6. 2018
var. symbol: RČ dítěte
KS: 0308

Více informací:

http://kamzici.ctujm.cz, tk.kamzici.brno@seznam.cz

------

-- --------------------------------------------------------------

Přihláška na LT Matějovec 2018 – odevzdejte vedoucímu na schůzce
Přihlašuji závazně svého syna / dceru na letní tábor v Matějovci. O svém dítěti uvádím tyto údaje:
Jméno, příjmení a přezdívka dítěte:
Datum narození a rodné číslo:
Bydliště (vč. PSČ):

Žádám o přihlédnutí k těmto zvláštnostem dítěte:

(nezapomeňte zde uvést alergie, údaje o užívaných lécích, zdravotní omezení, jiná doba příjezdu/odjezdu z tábora atp. – případně
pokračujte na zadní straně)
Plavecká zdatnost (vyberte):

neplavec

plavec

plavec s omezením: ________________________________

Kontakt na rodiče (jméno a příjmení, telefon, e-mail):
matka:
otec:
Fakturační adresa:

(fakturační adresu uveďte pouze v případě, že si přejete vystavit fakturu např. pro zaměstnavatele)
Přihlášku na tábor odevzdejte vedoucímu na schůzce nejpozději do 31. 5. 2018. Účastnický poplatek je nutno uhradit do 20. 6.
2018. Nezaplacením poplatku v termínu zaniká nárok k účasti na táboře, není-li domluveno s vedoucím jinak. Tábora se mohou
zúčastnit pouze děti, které mají odevzdanou členskou přihlášku do oddílu, řádně zaplacený členský příspěvek a zúčastnili se
alespoň jednoho výletu během školního roku.
Účast na táboře je dále podmíněna dodržováním táborového řádu, který naleznete na stránkách oddílu v sekci Letní tábor. Hrubé
porušování táborového řádu dítětem na táboře může vést až k předčasnému ukončení pobytu pro dané dítě, přičemž cestu domů
zajišťují rodiče na vlastní náklady. Storno poplatek při ukončení tábora v jeho průběhu činí 100% ceny tábora.
Při odjezdu na tábor rodiče předají vedoucímu dokumenty: Potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu na tábor, Potvrzení
o způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě potvrzené lékařem, kopii průkazky pojištěnce, případně individuální léky
účastníka. Rodiče berou na vědomí, že bez těchto dokladů nemůže být dítě na tábor přijato.
Kompletní výčet informací potřebných k letošnímu táboru (čas srazu, doprava, seznam věcí, dopisní adresa, kontaktní osoby,
seznam dokumentů odevzdaných na srazu na tábor aj.) se dozvíte z Posledních pokynů k táboru, které rozdáváme cca měsíc před
táborem.
V

dne

Podpis rodičů:

