Junák - český skaut,
středisko Zlatá stezka Prachatice, z. s.
Sídlo:
Hradební 442
383 01 Prachatice
IČ: 182 922 59

Bankovní spojení:
2500790773/2010
Fio banka, a.s.

Kontakt:
info@skautiprachatice.cz
www.skautiprachatice.cz

Buď připraven!
2. - 16. července 2022 na Sedýlku
Vedoucí tábora: Dana Ryšánková
Zástupce vedoucí tábora: Jan Křiváček
Zdravotník: Vladimíra Šmajclová

Účastnický poplatek: 3.200,- Kč
?Návštěvní den?: sobota 9. července

Jméno účastníka:_________________________________________
Datum narození: _________________________________________
Bydliště: __________________________________________________
Svým podpisem přihlašuji dítě na letní sakutský tábor a potvrzuji, že jsem byl
seznámen a souhlasím s následujícími podmínkami účasti:
- ubytování účastníků bude zajištěno v podsadových stanech, jídlo bude podáváno
5x denně, trvale bude dostupné pití,
- podepsaná přihláška musí být odevzdána, nebo naskenovaná vyplněná přihláška
zaslána na emailovou adresu danarysankova@centrum.cz do 30. dubna 2022,
- nejpozději v den nástupu na tábor musí být odevzdána platná Zpráva dětského
lékaře o zdravotním stavu účastníka (platnost 2 roky, lze použít potvrzení z r. 2021),
- v den nástupu na tábor musí být odevzdáno Prohlášení zákonných zástupců dítěte
o bezinfekčnosti účastníka,
- neodevzdání výše uvedených dokumentů (dostupných na skautiprachatice.cz), je
překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku,
- účastnický poplatek musí být uhrazen do 25. června 2022, dáváme přednost
bezhotovostní platbě na bankovní účet 2500790773/2010, do zprávy pro příjemce
uveďte Tábor 2022 a jméno účastníka/účastníků; výjimečně lze po předchozí
domluvě zaplatit v hotovosti vedoucímu oddílu,
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- v případě odhlášení účasti do 15. 6. 2022 se účastnický poplatek vrací v plné výši,
při pozdějším odhlášení je storno poplatek 950,- Kč, pokud se dítě nemůže tábora
zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně,
- v případě zrušení tábora z epidemiologických důvodů před jeho začátkem je
poplatek vrácen v plné výši,
- při předčasném ukončení pobytu na táboře je účtován poplatek 950,- Kč plus 150,za každý započatý den strávený na táboře,
- v případě kladného zůstatku táborového hospodaření bude tento ponechán
středisku a oddílům pro další činnost a práci s dětmi,
- dítě je povinno řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem, porušení těchto
podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení
táborového poplatku,
- zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly
přihlášky člena do organizace (viz text na skaut.cz/osobniudaje).

V ____________________ dne __________

_______________________
podpis rodiče/ů
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