
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

na letní skautský tábor střediska 614.07 Velké Meziříčí 
 

Přihlašuji své dítě ____________________________________________________________ 
 
narozené (datum) ________________, bydlištěm___________________________________ 
 

na letní skautský tábor, který se bude konat v době:  30. 6. – 14. 7. 2018 
 
Místo tábořiště:  Jabloňov 
 

Beru na vědomí že: 
✓ se jedná o stanový tábor 
✓ finanční příspěvek činí 2 500,- Kč, (zaplaťte osobně nebo na účet: ČSOB č. účtu 161656668/0300 

, variabilní symbol: doplňte datum narození dítěte bez teček (např. narození 7. 9. 2000 – var. symbol: 

07092000) 

✓ při hrubém porušení kázně může být dítě vyloučeno z tábora bez nároku na vrácení 
finančního příspěvku 

✓ případný zbytek finančního příspěvku bude převeden na konto střediska  
      614. 07 Velké Meziříčí pro potřeby oddílu 
✓ fotografie a videa pořízená na táboře mohou být zveřejněny v tisku nebo na 

webových stránkách střediska 
 

Uveďte název a adresu odborové organizace, u níž případně budete žádat příspěvek: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ve _____________________, dne____________ _________________________________ 
         podpis rodičů/zákonných zástupců 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpráva dětského lékaře 
 
Jméno dítěte: ___________________________, datum narození:______________________ 
 

V poslední době prodělalo dítě tyto nemoci _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Bylo řádně očkováno proti ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Je alergické na tyto léky, potraviny apod.  ________________________________________________ 
 

V současné době užívá tyto léky _______________________________________________________ 
 

Jiná sdělení lékaře __________________________________________________________________ 
 
Potvrzuji, že dítě nevyžaduje zvláštní zdravotní péči a že se může účastnit letního skautského tábora. 
 

V__________________________, dne _________________ 
 

   _________________________________ 
        razítko a podpis lékaře 



 

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu kulturních a sociálních potřeb 

Vážení, 

s odvoláním na § 8 vyhlášky č. 310/1995 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb Vás 

žádáme o poskytnutí příspěvku pro děti Vašich zaměstnanců, které se zúčastní skautského 

tábora. 

Provozovatelem tábora je Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s.  

IČO: 48895539 

Tábor se uskuteční ve dnech 30. 6. – 14. 7. 2018. 

 

Jméno rodiče:________________________________________________ 

 

Jméno dítěte:_________________________________________________ 

 

Datum narození dítěte:__________________________________________ 

 

Bydliště: _____________________________________________________ 

 

Plánovaná cena za plný pobyt jednoho účastníka činí 2 500,- Kč. 

Částku je nutné uhradit do 9. 6. 2018. V případě, že se dítě pro nemoc nebo jiný závažný 

důvod tábora nezúčastní, bude příspěvek po odečtení nezbytných výdajů provozovatelem 

vrácen na účet zaměstnavatele.  

Bankovní spojení provozovatele: 

ČSOB č. účtu 161656668/0300 , variabilní symbol: doplňte datum narození dítěte bez teček   

(např. narození 7. 9. 2000 – var. symbol: 07092000) 

 

Adresa odpovědného činovníka provozovatele tábora: 

Pavel Oulehla 

Hrbov 3; 594 01 Velké Meziříčí 

Email: paou@seznam.cz  

Telefon: 702 059 553 

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti. 

 

S přáním pěkného dne      

         ____________________________ 

             vedoucí tábora, Pavel Oulehla 



 
 

O TÁBOŘE 

Letošní tábor je společným táborem 1. a 12. oddílu střediska Velké Meziříčí. Určený pro děti 

od 7 do 14 let. 

Koná se 30. 6. – 14. 7. 2017 na tábořišti, které je nedaleko obce Jabloňov, asi 6 km od 

Velkého Meziříčí. 

Účastníci tábora jsou ubytováni po dvou ve stanech s podsadou. Táborníci se stravují 

v táborové jídelně. 

Po celý den je k dispozici nápoj – zpravidla ovocná šťáva. Stravu připravuje vedoucí – 

táborový kuchař. Jídla je na táboře dostatek. Není nutné, aby děti dostávaly nějaké zásoby z domu. 

K hygienickým táborovým standardům určeným pro všechny účastníky tábora samozřejmě 

patří latrína, umývárna, polní sprcha, jež jsou umístěny v těsné blízkosti tábořiště. Tábora se účastní 

kvalifikovaný zdravotník, dohlížející na hygienu a zdravotní stav osazenstva. 

Na táborníky čeká dobrodružná etapová hra. Mohou se také těšit na mnoho tradičních i 

netradičních her ve dne i v noci. Nadále budou se svým družinovým vedoucím pokračovat 

v družinovém programu, kde se budou věnovat tomu, co lze pouze při pobytu v přírodě. Čeká nás i 

jednodenní výlet. Tábor je v těsné blízkosti rybníka, díky tomu se můžete těšit na spoustu vodních 

radovánek. Pro zájemce bude v neděli táborová bohoslužba. 

Návštěvy rodičů v táboře nejsou, z důvodu narušení programu, příliš vhodné. Omezte je, 

prosím, na jednu a to v Neděli 8. 7. 2018 (případně v Sobotu 7. 7. 2018) v osobním volnu dětí, tj.: 

13.30 – 14.30 nebo 18.30 – 19.00. Můžete při této příležitosti obohatit táborovou kuchyni o 

nadbytečnou úrodu Vaší zahrady případně pekáčem buchet – vždy potěší! ☺ 

Prosíme, abyste nedávali dětem s sebou audiotechniku (např.: MP3 přehrávače apod.).  

Nedoporučujeme ani mobilní telefony. Na táboře je jedinečná možnost užít si klidu od vymožeností 

moderního světa. Tábor má také učit samostatnosti a naslouchání. Navíc elektronika může trpět 

vlivem vlhkého prostředí, také bateriím škodí vlhko a změny teplot. Budete-li potřebovat informace o 

svých dětech, můžete volat mezi 19.40 a 21.00 hodinou odpolední na níže uvedené telefonní číslo, 

nebo kdykoli psát SMS (Pavel Oulehla +420 702 059 553). 

O děti se starají vedoucí, které děti znají z celoročního programu družin a oddílů. Všichni 

vedoucí mají lékařské osvědčení o způsobilosti k práci s dětmi. 

Všichni účastníci jsou tak jako celý rok pojištěni u pojišťovny Generali. 

Seznam věcí na tábor, pokyny k nástupu a prohlášení o bezinfekčnosti obdržíte během 

měsíce června 2018. 

Vyplněné přihlášky a účastnický poplatek odevzdejte co nejdříve vedoucím, nejpozději pak do  

9. 6. 2018. 

 


