
Předem děkuji za pochopení všech požadavků. Ved. tábora: Roman Lošťák

Vaše případné dotazy na tel: 736 505 239
zde odstřihnout "

Přihlašuji svého syna (dceru)..........................................nar....................

na letní skautský tábor u Havraních skal, pořádaného 1. oddílem Skaut.střediska Perun Litvínov.

 V Litvínově dne ................ 2009                            Podpis zák.zást.........................

Odjezd na tábor je dne 18.7.09 - čas odjezdu bude upřesněn. 

Návrat se uskuteční dne 1.8.09 v odpoledních hodinách.

  Cena tábora je 2500,- kč.

Táborníci mají v ceně tábora zahrnuto: jízdné, 14 denní pobyt, výpravy, vstupy a 5 krát denně stravu. V 

ceně nejsou zahrnuty žádné odměny vedoucích, neboť žádná vykonávaná funkce na táboře není placená. O 

děti se budou po celou dobu tábora starat vedoucí, kteří splňují kvalifikační požadavky v rámci organizace.

Místo poskytuje velké možnosti pro uskutečnění různých vyprav do okolí a hraní nejrůznějších her viz. 

příloha. Táborníci se budou přímo podílet na chodu tábora (příprava jídla, příprava dřeva do polní kuchyně, 

nákupy potravin, hlídkování atd.). Na tábor doporučuji nevozit cenné věci, elektroniku nebo větší obnosy 

peněz.

Každý táborník musí být registrován v organizaci Junák - svaz skautů a skautek České republiky.

Po příjezdu na tábor budou seznámeni všichni táborníci s táborovým řádem, jehož hrubé porušení může 

mít za následek vyloučení z tábora bez vrácení jakékoli náhrady.        

Chtěl bych Vás zákonné zástupce požádat jako vedoucí tábora o odevzdání přihlášky do 15.4.09 a o 

zaplacení platby za tábor nejpozději do 15.6. 09 na účet 1041230309/0800
s variabilním symbolem - prvních šest čísel rodného čísla účastníka tábora.

Pokud bude provádět platbu za účastníka tábora nějaká společnost či organizace, je nutné udat jméno 

účastníka za kterého je platba provedena pro identifikaci platby.

Každý účastník tábora musí při odjezdu na tábor odevzdat zdravotní záznam, průkazku pojištěnce a 

vyplněný formulář obsahující informaci o bezinfekčnosti účastníka tábora a o jeho aktuálním zdravotním 

stavu.

Junák - svaz skautů a skautek  ČR 

 1.oddíl střediska Perun Litvínov

Přihláška

    pořádá

letní stanový (podsadový) tábor

poblíž města Nový Bor u Havraních skal. 

v termínu od 18.7. - 1.8. 2009



_ krosna + menší zavazadlo na výpravu 

_ spací pytel

_ karimatka, celta, deka  - jen jednu věc dle možnosti

_ skautská  košile, hnědý šátek, krátké kalhoty  nebo sukni (barvy tm.zelené černé, hnědé) 

_ teplý svetr

_ pláštěnka nebo kabát do děště 

_ plachtu na přístřešek

_ plavky

_ 2x úbor na spaní ( tepláková souprava )

_ tepláková souprava

_ osobní prádlo na dva týdny - trička, spodní prádlo, košile, dl. kalhoty, ponožky, teplé ponožky

_ ručníky, utěrku, kapesníky (případně si vyperou)

_ boty - tenisky, pevná obuv, holinky !

_ toaletní potřeby - mýdlo, kartáček na zuby a pastu, hřeben, toaletní papír atd.

_ baterka a náhradní baterie + žárovka

_ krabičku zápalek, svíčky

_ jídelní misku ( ešus ), lžíci, plechový hrnek, popř. polní lahev

_ nůž s pochvou nebo zavírací a podle možnosti sekeru

_ zápisník, tužku, provaz 2m, KPZ, stezku a šátek na hry

_ dle možností - fotoaparát, dalekohled, kompas, zábavnou knížku, dopisní papír se známkami

_ čepice proti slunci

_ zdravotní záznam

_ průkazku pojištěnce

_ doklad o bezinfekčnosti

_ v případě nutnosti léky s udáním dávkování

_ kapesné 

Skautský tábor - Havraní skály 2009

Seznam táborové výstroje jednotlivce:

Chtěl bych všechny zákonné zástupce požádat o dodržení tohoto seznamu, neboť se jedná o tábor s pobytem pouze v 

přírodě a mohlo by jeho nedodržením dojít k ohrožení zdraví Vašeho dítěte nebo narušení programu tábora. Děkuji za 

pochopení. Ved.tábora Roman Lošťák


