
V Unhošti dne 6. 12. 2016 
Vážení rodiče, 

 
v tomto roce náš oddíl pořádá dva tábory. Čtrnáctidenní - Putovní, který je určený pro starší děti a týdenní – Stálý, 

který je určený a přizpůsobený především pro nejmenší členy oddílu tzn. Černá, Modrá a Žlutá družina, ostatní dle kapacity 
(přednost budou mít účastníci puťáku 2017). Tábor se bude konat od soboty 22. 7. do soboty 29. 7. 2017. 

 
Tábor se bude konat na táborové základně Morgana poblíž Ledče nad Sázavou. Základna je ve výborném stavu a 

okolí základny je také velmi pěkné. 
 
Podmínkou účasti dítěte je jeho členství v oddíle a pravidelná činnost během celého roku. Další podmínkou je účast 

na minimálně jedné víkendové výpravě v roce 2016/17. Děti budou na táboře každý den rozděleny do oddílů, které povede 
kolektiv zkušených vedoucích pracující s dětmi po celý rok. Pro děti bude připraven po celý den kvalitní program, který 
odpovídá jejich schopnostem a zájmům.  

O naše žaludky se bude starat zkušený tým kuchařů, kteří budou vařit v dobře zařízené kuchyni.  
 
Seznam potřebného vybavení obdržíte po odevzdání přihlášky. Většinu věcí (např. spacák, karimatku, ešus, batoh) 

děti vesměs mají, neboť je využíváme během celoroční činnosti oddílu. Informativní seznam naleznete v oddílovém 
zápisníku, který má každý náš člen. Během celého tábora budou děti  spát ve stanech s podsadou.  

 
Přesnou výši účastnického poplatku stanovíme co nejdříve. Budeme se snažit držet naší obvyklé cenové hladiny. 

Účastnické poplatky stanovujeme na přijatelné výši a rozdíl mezi skutečnými náklady a příspěvkem účastníka hradí pak 
skupina ze získaných grantů. Zároveň s podáním přihlášky se platí nevratná záloha Kč 300,–. Přihláška na tábor je platná 
pouze při složení této zálohy. Odevzdejte prosím v hotovosti s přihláškou.  

Obě části přihlášky, prosím, odevzdejte nejpozději do 20. 1. 2017 a to do naší oddílové schránky nebo vedoucímu 
družiny na schůzce. 

 
Celotáborovou hrou pro letošní tábor bude Rok na vsi, při které si připomeneme některé již zapomenuté či méně 

známé svátky, tradice a zvyky. Po odevzdání přihlášky obdržíte ,,Stavební povolení na grunt“ jakožto povinný dokument 
pro každého účastníka k zahájení celotáborové hry. 

 
O dalším průběhu přípravy tábora Vás budeme průběžně informovat pomocí oddílových stránek 

http://www.pochoden.cz a dopisů rodičům.  
Věříme, že Vaše rozhodnutí bude kladné a Vaše dítě bude moci strávit spolu s námi a se svými kamarády krásný 

týden plný zajímavého programu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat přímo nás či vedoucí družin. 
 

 

S pozdravem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 

Pokud se chystáte koupit nějaké vybavení na tábor, rádi Vám poradíme. Na trhu je spousta kvalitních českých 
výrobků, vyvarujte se čínských a jiných „levných“ výrobků v supermarketech. Nezapomínejte, že při nákupu těchto 
věcí můžete využít slevu 17% v Sambar sportu na Kladně (www.sambar.cz). 
 

 

  Karolína Procházková                        Tereza Junová 
  vedoucí tábora    zástupce vedoucího 
  774 428 235     734 796 351 
  karolina.prochazkova222@gmail.com  tereza.junova@seznam.cz 

http://www.pochoden.cz/


PŘIHLÁŠKA č. _____ na stálý tábor 1.PO Pochodeň 2017, od soboty 22. 7. do soboty 29. 7. 2017 

 

Vyplňte prosím všechny rubriky a odevzdejte do 20. 1. 2017 
Přihláška je platná pouze se složenou zálohou Kč 300,– (viz. dopis). 
 

VÁŠ BANKOVNÍ ÚČET 

Číslo účtu:  kód banky:    

 

Ú
Č

A
S

T
N

ÍK
 

jméno a příjmení:  třída:  

datum narození:  místo nar.:  

adresa (trvalé bydliště):  

mobil:  e-mail:  

zdravotní pojišťovna 
(plný název):   

 

Identifikační údaje o zákonném zástupci (zákonných zástupcích) – pouze u osob mladších 18ti let 

 

O
T

E
C

 jméno a příjmení:  tel. domů:  

adresa:  

mobil:  e-mail:  
 

M
A

T
K

A
 jméno a příjmení:  tel. domů:  

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 vážného onemocnění odvezeme dítě domů nebo aby bylo umístěno v nemocnici. 

 zavazujeme se uhradit poplatky spojené s poskytnutou lékařskou péčí na táboře (poplatek lékař, lékárna a nemocnice) 

 tábor v plné výši zaplatíme do 18. května 2017 (peníze na účtu skupiny). Neučiníme-li tak, bude přihláška zrušena. 
 bereme na vědomí skutečnost, že na táboře nejsou povoleny z hygienických a výchovných důvodů návštěvy rodičů. 
 

STORNOPOPLATKY 
Základní Kč 300,– 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 20. 6.  - 50% účastnického poplatku od 21. 6. do 15.7. - 75% účastnického poplatku 

Od 16. 7. či při předčasném odjezdu z tábora – 100%, plná částka. 
Stornopoplatky mohou být sníženy (neplatí pro Kč 300,–), 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 popis obou rodičů 
 
Přihlášku odevzdejte obratem spolu se zálohou do oddílové schránky nebo vedoucímu družiny. 
Vzkaz pro vedoucího tábora a zdravotníka (piště na zadní straně): 
 


