28. 6. – 13. 7. 2019

Všeobecné informace
 Pořádá: TJ Sokol Písek, odbor všestrannosti, Tylova 395/3, Písek, 39701
 Termín a místo konání:28. .6. – 13. 7. 2019, Záblatí u Prachatic
 Účastníci: chlapci a děvčata ve věku od 9 let, členové ČOS (členské známky je možno zakoupit v kaceláři TJ
Sokol Písek, Sportovní ulice, pí. Níčová)

 Tábor je sportovně turistického zaměření, staví se až po příjezdu táborníků na tábořiště. O děti se
starají zkušení, kvalifikovaní vedoucí a zdravotník. Děti se částečně podílejí na zajišťování chodu
tábora (pomoc v kuchyni, příprava dřeva, atd.).
 Program: tábornické dovednosti, lanové aktivity, základy první pomoci, výlety do okolí, táborový
oheň, etapová hra a velké množství drobných her a soutěží. Pro zájemce základy horolezectví
a vodácká turistika
 Ubytování: stany s podlážkou pro 3 osoby (nutný vlastní spací pytel a nafukovací matrace), na
tábořišti není zaveden elektrický proud.
 Stravování: 5× denně v polní kuchyni (z toho 2× teplé jídlo, pití k dispozici celý den)
 Kapacita tábora: 40 táborníků
 Cena: 4.000,- Kč (pro členy TJ Sokol Písek přihlášené do 30. 4. 2019), ostatní a později přihlášení
4.500,- Kč, sleva 500,- Kč pro sourozence.
 Přihlášky odevzdejte vedoucím oddělení nebo zašlete na adresu hlavního vedoucího tábora
 Informujte se u své zdravotní pojišťovny o možnosti příspěvku na tábor.
 Doporučujeme očkování proti klíšťové encefalitidě.

Podmínky účasti
 Tábora se může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé a schopné se plně zapojit do
programové činnosti. Individuální péče není vzhledem k programu tábora možná.
 Je zakázáno vybavovat táborníky drahými předměty (zejména audiotechnikou), přívěsky, řetízky
z drahých kovů, mobilními telefony a nebezpečnými hračkami, které mohou způsobit zranění jiné
osobě.
 Při odjezdu je nutno odevzdat: posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní lékař), prohlášení o
bezinfekčnosti a průkaz zdravotního pojištění (případně jeho kopii).
 Návštěvy v táboře jsou povoleny pouze o návštěvním dnu (bude stanoven v propozicích),
v odůvodněných případech po předchozí telefonické konzultaci s hlavním vedoucím.
 Přihláška je závazná, v odůvodněných případech je ji možno zrušit u vedoucího tábora do
30. 5. 2019. Předčasný odjezd z tábora, nebo pozdější nástup je třeba oznámit předem hlavnímu
vedoucímu. Po zaevidování řádně vyplněné přihlášky obdržíte informace o platbě a formuláře pro
lékařské potvrzení.
Hlavní vedoucí tábora: Vladimír Velát
Smetanovo nám. 2485, Písek, 397 01
tel.: 777 169 330, email: wodnik@centrum.cz
Fotky z minulých táborů a další info najdete na: http:\\www.wodnik.info/Jickovice/index-tabor.htm

PŘIHLÁŠKA
do stanového tábora TJ Sokol Písek, 28.6. - 13. 7. 2019

1/ Táborník
Jméno a příjmení: ...........................................................................................................
Datum a místo narození: .................................................................................................
Trvalé bydliště: ...............................................................................................................

2/ Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:............................................................................................................
Kontaktní adresa (pokud není shodná s trvalým bydlištěm táborníka):
........................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................
E-mail (pokud ho aktivně používáte): ....................................................................................

3/ Zdravotní stav
Níže uveďte důležité informace o zdravotním stavu táborníka a jiné důležité informace pro vedení tábora
(zdravotní komplikace, alergie, trvalé užívání léků, apod. )

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4/ Ostatní informace
Plavec – neplavec (nehodící se škrtněte)
Členství v ČOS:
- TJ Sokol Písek, odbor všestrannosti, oddělení: ..................................................
- jiná jednota, oddíl: ..............................................................................................
S kým chce táborník bydlet ve stanu (ve stanu bydlí vždy 3 táborníci):
...............................................................................................................................
Velikost trička:

5/ Prohlášení zákonného zástupce:
Stvrzuji svým podpisem, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a souhlasím
s podmínkami účasti. Současně prohlašuji, že dítě nevyžaduje zvláštní individuální péči, která
by narušovala denní program, nebo působila jiné vážné problémy provozovateli tábora.
Účast na táboře předpokládá respektování táborového řádu a pokynů vedoucích.
Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě se zákonným
zástupcem i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.
Datum:

Přijato

Podpis zákonného zástupce:

cena

var.symbol

plateb. podmínky

zaplaceno

propozice

