Informace o táboře !
Termín:
Provozovatel:

Typ tábora:
Adresa tábora:
Sraz:
Hlavní vedoucí:
Kontakt:

Zástupce:

28. 6. – 12. 7. 2014
Česká tábornická unie T. K. CASSIOPEIA České Budějovice,
Fügnerova 19,
České Budějovice 370 07
IČO: 75068427
podsadový
LDT Rachačky, Purkarec 373 43
Upřesníme Vám nejpozději tři týdny před začátek tábora.
Ing.Pavel Bouda.
Ing. Pavel Bouda
Volfa 18
České Budějovice 370 05
Tel: 777 314 460
boudapavel@seznam.cz
Mgr. Marek Lintner
Fügnerova 19,
České Budějovice 370 07
Tel: 605 438 427
LintnerM@centrum.cz

Poplatek za tábor činí:

3 100,- Kč

Poplatek nutno uhradit na účet České spořitelny
hotově, převodem z účtu nebo fakturou nejpozději do 30. 5. 2014
Při platbě je nutné uvést níže vypsané údaje, aby ve výpisu z účtu bylo možné jasně identifikovat plátce a
jméno dítěte.
Pro vystavení faktury uveďte vedoucímu LT veškeré údaje.Vystavenou fakturu obdržíte obratem.
V případě potřeby potvrzení pro organizaci přispívající na pobyt na letním táboře, potvrzení vystavíme po
odevzdání závazné přihlášky.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seznam doporučeného vybavení:

Věci uvedené v tomto seznamu jsou nezbytně nutné, není však vhodné jejich počet a tím i váhu zvětšovat.
Věci uložit v pevném BATOHU nebo KUFRU (vhodný pro menší děti) tak, aby byla umožněna jejich snadná
přeprava. Malým dětem věci čitelně označte. V průběhu tábora děti půjdou na výlet, je nutné přidat rovněž
batoh (střední velikosti, mají-li děti kufr).

spodní prádlo, ponožky
trička s krátkým rukávem
bunda, košile
tepláková souprava
kraťasy, kalhoty
teplý svetr
větrovka
pláštěnka
oblečení a ponožky na spaní
pokrývka hlavy proti sluníčku + šátek

malý batoh
třídílný ešus, lžíce, příbor, hrnek
utěrku
láhev na pití
baterka + náhradní baterie
kapesní nožík

kartáček na zuby, zubní pasta
mýdlo, šampón, hřeben
krém na opalování, repelent
ručník, osuška
plavky, boty do vody

možno vzít hudební nástroj

tenisky 2x
pevná nepromokavá obuv + popř. holínky

spacák, karimatka, deka
igelit pod batoh

kolíky na prádlo
dopisní papír a známky
zápisník, tužka
sáček na špinavé prádlo (doporučujeme plátěný)
kapesné dle uvážení (max. 300 Kč )

Údaje které je nutné uvést při PLATBĚ (v hotovosti, převodem z účtu či složenkou)
Název účtu:
Česká tábornická unie T.K. CASSIOPEIA České Budějovice
Číslo účtu:
0572 678 319/0800(Česká spořitelna)
Jméno a příjmení dítěte:
Var.symbol:
rodné číslo dítěte
Výše platby:
Uhradil(jméno a příjmení):

Prosíme, nedávejte dětem větší finanční hotovost, drahé předměty a elektroniku !!!

Závazná přihláška
(odevzdejte co nejdříve- nejpozději do 30. 5. 2014)

Čestné prohlášení LT 2014
Provozovatel tábora: Česká tábornická unie T. K. CASSIOPEIA České Budějovice
Termín tábora: 28. 6. – 12. 7. 2014
Adresa tábora: LDT Rachačky, Purkarec 373 43
Jméno a Příjmení:.................................................................................rodné číslo:......................./….....
Bydliště:........................................................................................................ PSČ:........………………..

(odevzdat při nástupu na tábor, platí pro všechny členy tábora)
Prohlašuji, že účastník tábora:...................................................................... rodné číslo:.................................
bytem:....................................................................................... PSČ:..................... č.OP:.................................
člen zdravotní pojišťovny:........................................................................ č.p.pojištěnce:.................................
neprodělal v posledních šesti měsících infekční onemocnění, nemá nařízenou karanténu ani nepřišel v době
čtyř týdnů před odjezdem na tábor do styku s osobou trpící nějakou infekční chorobou.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jméno a příjmení matky(otce):................................................................................................................
Bydliště:..............................................................................................................tel.:...............................
Zaměstnání:.........................................................................................................tel.:...............................
Kontaktní e-mail: ………………………………….
Další doplňující informace si přejete zasílat: poštou nebo e-mailem (nehodící škrtněte)

V den nástupu na tábor účastník užívá tyto léky:
název:
dávkování:

konec léčby:

Žádost o finanční příspěvek k úhradě nákladů pobytu na táboře byla uplatněna u:................................
Důvod podávání léků:
………………………………………………………….........................................................................
Doplňující údaje k přihlášce (vyplní rodiče):
-tyto údaje jsou nutné vzhledem k náplni tábora a mají vliv na zařazení dítěte pro jednotlivé činnosti
plavec - špatný plavec - neplavec
1) Dítě je:
2) Trpí nachlazením: ano - ne
3) Alergie (vypsat):

Alergie, následky úrazů aj.:

4) Dítě je schopno jednat samostatně:
zcela - částečně - nikdy
5) Fyzická odolnost:
dobrá - průměrná - slabá - žádná
6) Zdravotní omezení:
7) Jiná sdělení pro vedení tábora:

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení těchto podmínek
může být příčinou vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby. Vyúčtování tábora se provádí dle
“Směrnic pro hospodaření“. V případě nepřítomnosti na táboře ze zdravotních důvodů bude plátci vrácena po
vyúčtování tábora příslušná část platby za neodebranou stravu ve výši stanoveného denního limitu. V jiných
případech (např.pozdní příjezd, přerušení, předčasný odjezd z rodinných a jiných důvodů) se platba nevrací.
Fotografie z tábora budou zveřejněny na oddílových stránkách popř. dalších mediích, které oddíl využívá. Při
nástupu na tábor předá účastník (resp.rodiče) provozovateli průkazku pojištěnce zdravotní pojišťovny,
potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti účasti na táboře a prohlášení o bezinfekčnosti. Bez těchto
náležitostí nelze dítě na tábor přijmout!!!

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mi vlivem nepravdivého nebo nepřesného prohlášení mohly
vzniknout.
Toto prohlášení nesmí být starší 1 dnu.

V................................................................dne:..........................podpis rodičů:............................

V případě neočekávané události v průběhu LT je možné podat zprávu na adresu:
Adresa: ………………………………………………………tel:………………… od-do:………………
Nezapomeňte přiložit průkazku pojištěnce a potvrzení od lékaře!!!

V......................................................dne:......................... podpis rodičů:.......................................

