Skauti a Skautky

Závazná přihláška na letní tábor
2. oddílu Bludovit, střediska 715.03 Františka Pecháčka Bludov
Přihlašuji své dítě

rodné číslo

na letní tábor 2. oddílu Bludovit, pořádaný střediskem Junáka v Bludově
v době od 1. 7. do 15. 7. 2021 v Údolí Moravské Sázavy
Beru na vědomí:
- že se jedná o stanový tábor
- že účastnický poplatek činí 1700,- Kč
- že při hrubém porušení kázně může být dítě vyloučeno z tábora bez nároků na vrácení
účastnického poplatku
- že při výskytu
- že případný zbytek účastnického poplatku bude převeden na konto střediska Junáka
v Bludově

V _________________________

dne __________________
__________________________
podpis rodičů či zákonných zástupců

JUNÁK – český skaut, s.z.

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s potvrzením o Zdravotní způsobilost dítěte a
průkazem zdravotní pojišťovny (může být i kopie).

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
narozenému

v

bytem v

tel. rodičů

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a
okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor přišlo toto dítě do styku s fyzickou
osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno
karanténní opatření.
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora od 1. 7. do 15. 7. 2021.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo
nepravdivé.

V _________________________

dne __________________
__________________________
podpis rodičů či zákonných zástupců
ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor
Skauti a Skautky

Skauti a Skautky

Seznam věcí na letní tábor – Údolí řeky Březné 2021
Prosíme, v maximální možné míře nechejte děti balit si věci do batohu samotné, samozřejmě
s vaší kontrolou požadovaného obsahu. Často se nám stává, že netuší, co na táboře mají,
případně kde. Děti musí poznat svoje věci (doporučujeme je mít nějak označené)!
Věci doporučujeme dát do krosny
• Skautský kroj: košile, šátek, kraťasy nebo sukně (ideálně zelené barvy), opasek, zelené ponožky,
klobouk nebo kšiltovka
• Obutí: turistické boty (pevné nad kotníky - pohory), gumáky, sandály, tenisky
• Ponožky (několik párů), trenýrky/kalhotky
• Trička, kraťasy + 1x tričko a kraťasy, které se můžou zničit
• Mikiny a dlouhé kalhoty
• Bundu šusťákovou nebo zálesáckou
• Oblečení na spaní
• Plavky
• Pláštěnka
• Kšiltovka proti slunci, krém na opalování, repelent
• Hygienické potřeby, mýdlo na mytí
• Ručníky (min.2), ešus, příbor, hrneček
• Čelovka na svícení, příp. svíčky do stanu
• Skautský zápisník, stezka, táborový deník, tužka, pero
• Hodinky - není nutné
• Krabička poslední záchrany (KPZ)
• Malé šití
• Igelitová taška na špinavé prádlo
• Pastelky, nůžky
• Ostrý kapesní nůž a příp. zálesácký
• Sluneční brýle
• Předepsané léky dle nutnosti
• Spací pytel v obalu, karimatka
• Batoh na menší výlety
• Nádobu na pití ½ až 1 litr
• Provaz na uzlování (uzlovačka) - alespoň 1m dlouhý
• Kopie průkazu zdravotní pojišťovny, kopie očkovacího průkazu
• Hadrové koule (cca 10, ale čím více, tím lépe)
• Kapesní lupa nebo jiné zvětšovací sklo
• Dále možno vzít: hudební nástroj bez elektroniky, fotoaparát, sekerku v pouzdru, dobrou knihu
na čtení
Spoustu energie, chuť do práce i dobrodružných her, a hlavně
PLNÝ PYTEL SMÍCHU A LEGRACE
Větší obnos peněz, elektronické přístroje i na baterie není dovoleno na tábor brát!
Mobil si smí vzít pouze vedení tábora (prosím, dohlédněte na dodržení tohoto pravidla;
kontakt bude možný přes telefon vůdce tábora: 605 019 251)!

Termíny:
Skauti a Skautky: odjezd – čtvrtek 1. 7. 2021 sraz v 8.00 u klubovny

cena: 1700 Kč

návrat - čtvrtek 15. 7. 2021 odjezd z tábořiště ve 13.00

Návštěvní den:
Všichni: sobota 10. 7. 2021 – od 13.00 do 16.00
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