
PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 
Pořadatel:   Junák – český skaut, z. s., Středisko Světla Blansko 

   Růžová 5, 678 01 Blansko 

   IČ: 71165240, ev. č., 621 07 

Termín tábora:  Pátek 3. 7. 2020 – Sobota 18. 7. 2020 (15 dní) 

Místo konání:   Tábořiště Vysočany (GPS: 49.4211369N, 16.8001878E) 

Cena tábora:   3.500 Kč (3.300 Kč sourozenci) – platba pouze v hotovosti 

Vedoucí tábora: Michal Sýkora, Mob: 724 013047, email: skauti@skautisebrov.cz 

Zdravotník tábora: Monika Ševečková, Mob: 608 339975, email: seveckova@email.cz 
 

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA TÁBORA: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………… Rodné číslo: ……………………………………………………………… 

Bydliště: ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KONTAKT NA RODIČE NEBO JINÉ PŘÍBUZNÉ PO DOBU KONÁNÍ TÁBORA: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………. Telefonní číslo: ………………………………………………… 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………. Telefonní číslo: ………………………………………………… 

 

OSTATNÍ INFORMACE K TÁBORU: 
 Bereme na vědomí storno podmínky tábora ve výši 500,- Kč při odhlášení do 15. 6. 2020; a 50% poplatku 

při odhlášení po 15. 6. 2020. 

 Bereme na vědomí, že v případě nemoci nebo úrazu znemožňující účast dítěte na táboře činí storno 

poplatek pouze 20 % poplatku. Nutno doložit lékařským potvrzením. 

 Bereme na vědomí, že v případě zrušení tábora z důvodu „Vyšší moci“ činí storno podmínky pouze 200,- 

Kč. 

 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, posudek o zdravotní způsobilosti a průkaz zdravotní pojišťovny (stačí 

kopie) předám při odjezdu na tábor a respektuji, že bez předání těchto dokladů se dítě nebude moci tábora 

zúčastnit. 

 Bereme na vědomí, že tábor je výběrový, a souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jímž se každý 

účastník musí řídit. Jejich nedodržování může vést k vyloučení z tábora. 

 Souhlasím s pořizováním fotodokumentace mého dítěte v době konání tábora a jejím uveřejňováním za 

účelem propagace činnosti organizace Junák – český skaut, z. s. 

Vyplní účastník tábora: 

Prohlašuji, sám/sama za sebe, že chci jet na tábor.      ……………………………………… 

        Podpis účastníka 

 

Vyplní rodiče: 

V………………………………… dne ……………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

(podpis rodičů nebo zákonného zástupce dítěte) 


