
 

V Unhošti 29.1.2017 
 

Vážení rodiče,  
 
 oddíl Pochodeň pořádá letos, stejně jako v minulém roce, dva letní tábory. Stálý tábor, 
který je určen především pro menší děti a putovní tábor, který je připravován pro děti ze Žluté, 
Červené, Zelené a starších družin. Standardní podmínkou účasti na putovním táboře je 
členství v oddíle a aktivní účast na akcích během celého roku. Stejně jako absolvování 
alespoň jednoho tábora našeho oddílu v letech předchozích. Kapacita tábora je omezena na 
30 účastníků. 
 Putovní tábor se letos koná od soboty 1.7.2017 do soboty 15.7.2017 a navštívíme 
Beskydy. 
 Vyplněnou přihlášku a zálohu 500,-Kč prosím obratem odevzdejte do oddílové schránky 
nebo vedoucímu družiny na schůzce. 
 Účastnický poplatek předpokládáme ve výši 3.000,-Kč a bude upřesněn během května, 
kdy by měly být známy všechny náklady (zejména ubytování a doprava). Při placení vám bude 
poplatek snížen o již zaplacenou zálohu. 
 
 Co se týče vybavení, tak většinu již děti mají, neboť všechno co potřebují na tábor, 
využívají již během celoroční činnosti oddílu. 
 Rád bych však zdůraznil kvalitní stan, který by, s výjimkou sourozenců kterým stačí 
jeden, měl mít každý svůj. Stan by měl být tropikový tj. dvouplášťový s ohebnými skládacími 
pruty a měl by vážit kolem 3,5kg. 
 Další stěžejní součástí vybavení jsou kvalitní boty. Musí být pevné kotníkové, nejlépe 
kožené.  Nové boty vřele doporučuji pořídit s předstihem, aby byly již před táborem 
prošlápnuté. 
 Neméně důležitý je také velký batoh. 
 Pokud budete mít kolem vybavení jakékoliv nejasnosti, či pokud budete chtít poradit 
s výběrem, neváhejte nás kontaktovat.  Na tomto místě bych rád zmínil, že některé vybavení 
se dá sehnat z druhé ruky v rámci oddílu. 
 Kompletní seznam povinného vybavení obdržíte po odevzdání přihlášky. Jako 
orientační soupis vám však velice dobře postačí seznam vybavení na putovní tábor uvedený 
v oddílovém zápisníku.  
 
 Před táborem proběhne několik schůzek jednotlivých oddílů, kde vedoucí oddílů 
zkontrolují vybavení dětí a vyřeší rozmístění do stanů. 
 
V případě, že máte jakékoliv otázky, či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme 
každý Váš dotaz.  
 
S pozdravem 
 

Martin Pošmourný 
Vedoucí tábora 

604 624 632 
posmournymartin@gmail.com 

 
 
  

  



 
PŘIHLÁŠKA č. ....... na putovní tábor Beskydy 2017, od soboty 1.7.2017 do soboty 15.7.2017 
Vyplňte prosím všechny rubriky a obratem vraťte.  
 
Přihláška je platná pouze se složenou zálohou 500,-Kč v hotovosti (viz. dopis) 
Váš bankovní účet: ČÚ ................................................................ číslo banky ...............................  
 
Jméno a příjmení účastníka............................................................................... nar. ...................................... 
místo narození ............................................ třída ............. 
Adresa (trvalé bydliště) ............................................................................................................................... 
mobil ……………………………                                                      E-mail …………………………….. 
Zdravotní pojišťovna (plný název) ................................................................. 
 
Identifikační údaje o zákonném zástupci (zákonných zástupcích) - pouze u osob mladších 18ti let 
 
OTEC - jméno a příjmení ....................................................................... tel.d. .................…........................... 
adresa .........................................................................................……...........  
mobil …………………………………………………….                 E-mail  ..........................……............... 
MATKA - jméno a příjmení ................................................................... tel.d. ...................…......................... 
adresa ...........................................................................................…….........  
mobil ……………………………………………………                  E-mail  .................……........................ 
 
BUDEME - NEBUDEME  žádat o příspěvek,  OTEC - MATKA  bude žádat o příspěvek (označte) 
zaměstnavatel (plný název, adresa) ................................................................................tel.z........................... 
 
Prohlašujeme že: 
• zabezpečíme našemu dítěti potřebnou výzbroj a výstroj a umožníme mu účast na přípravných akcích (viz 

dopis) 
• si nejsme vědomi toho, že by zdravotní stav či jiné okolnosti bránily účasti našeho dítěte na LPT. 
• jsme si vědomi toho, že se všichni účastníci tábora řídí táborovým řádem, který je pro ně závazný. V případě 

jeho hrubého porušení může být účastník z tábora vyloučen. V tomto případě si ho vyzvedneme nebo bude na 
náklady rodičů dopraven domů a předán. 

• rodiče zabezpečí odpovídající zdravotní pojištění svých dětí. Rozšířené úrazové pojištění a pojištění 
zavazadel je věcí rodičů, organizace má uzavřené pouze základní úrazové pojištění pro své členy.  

• souhlasíme s tím, že si v případě onemocnění odvezeme dítěte domů, nebo aby bylo umístěno v nemocnici. 
• zavazujeme se uhradit poplatky spojené s poskytnutou lékařskou péčí na táboře (poplatek lékař, lékárna a 

nemocnice) 
• tábor zaplatíme v plné výši do 18.5.2017. Pokud tak neučiníte, bude Vaše přihláška zrušena. 
• bereme na vědomí skutečnost, že na táboře nejsou povoleny z hygienických a výchovných důvodů návštěvy 

rodičů. 
 
STORNOPOPLATKY - základní 500,-Kč se platí vždy, dále pak je tato částka zvýšena na 
 

            do 18.5.  - není zvýšení od 19.5. do 1.6. - 25% účastnického poplatku 

od 2.6. do 15.6.  - 50% účastnického poplatku od 16.6. do 22.6. - 75% účastnického poplatku 

 
Od 23.6.2015 či předčasném odjezdu z tábora – 100%, plná částka. 
Stornopoplatky mohou být sníženy (neplatí pro 500,- Kč), pokud je neúčast způsobena živelnou pohromou nebo 
úmrtím v rodině. Případnou NEÚČAST OZNAMTE prosím IHNED písemně nebo ústně vedoucímu tábora. 
 
Lékařská prohlídka. 
Na přihlášce není nutná. Nahrazuje ji prohlášení rodičů. Bude však povinná pro všechny před odjezdem na tábor. 
 
Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Sdružení Pionýr a jeho organizační jednotky zpracovávaly v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mé osobní údaje uvedené na této přihlášce. Správce může 
používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se Statutem sdružení Pionýr a dále v nutném rozsahu pro 
svou činnost. Souhlas uděluji  do doby pěti let po ukončení tohoto tábora. 
 
V Unhošti dne ..............…..... podpis otce ........……............... podpis matky ........................... 
↑nutný podpis obou rodičů↑ 
 
Přihlášku odevzdejte obratem spolu se zálohou do oddílové schránky nebo vedoucímu družiny. 
 
Vzkaz pro vedoucího tábora a zdravotníka (pište i na zadní straně): 
 


