Putovní tábor 2016

Krušné hory

POCHODEŇ
UNHOŠŤ 50.LET

Vážení rodiče, kamarádi, děti,
následujícím dopisem bych Vás chtěl pozvat na letní putovní tábor.
Já jsem svůj první putovní tábor absolvoval v roce 2004 - a zpětně musím říct, že to pro mě byl větší milník,
než jsem si tehdy vůbec uvědomil. Kromě okamžitého přínosu ve schopnosti si rychle a sám zabalit, postavit stan,
nedělat si hlavu z toho, že prší, orientovat se s mapou, to odstartovalo maraton mé účasti na dalších puťácích.
Od té doby jsem ani jeden nevynechal!
Nabízí se otázka - proč jsem po tom prvním, "kde jsem se naučil už tolik z toho, co oddíl nabízí" jel i na ty další?
A tady je zakopán pes - ono to totiž není primárně o tom, naučit se balit a zavazovat si tkaničky - to přijde úplně
samo jako přidaná hodnota k něčemu mnohem důležitějšímu - a tím jsou vztahy a zkušenosti, které tam získáme.
Putovní tábor totiž není permanentní zábava. Není to výlet do Disneylandu. Občas zmokneme a chvíli trvá, než zase
uschneme. Občas je další tábořiště o kousek dál, než bychom si ten den zrovna přáli. Jindy bychom zase chtěli něco
lepšího na zub, ale musíme počkat, než dojdeme do nejbližšího města.
Nikdy jsem si nemyslel, jak budu s kamarády rád vzpomínat na puťák po Slovensko-Polské hranici,
kdy nám 11 dní pršelo! Tehdy to sice dalo trochu zabrat, ale ne nadarmo je heslem našeho oddílu
"Jeden za všechny, všichni za jednoho!" - kdykoliv někdo z nás nemohl, ostatní mu bez váhání pomohli.
Proto mám také nejlepší kamarády zrovna v Pochodni, protože právě sdílení veselých, ale především náročných
situací tuží partu a vztahy v našem oddíle. Úžasný bylo, kolik "problémů" pro mě po táboře přestalo existovat.
Tím bych ukončil to, co jsem měl na srdci ohledně puťáku obecně - snad se mi alespoň trochu povedlo přiblížit tak
těžko zprostředkovatelné zážitky a zkušenosti. Nyní bych se s vámi rád podělil o to, co nás čeká letos!:)
Po posledním táboře v jižních Čechách jsme se rozhodli připravit tábor opět v Česku - tentokrát v Krušných Horách.
Přípravy jsem se - jak už je asi zřejmé - ujal já. Na mně a vedoucích oddílů tedy je, abychom připravili program
tábora, trasy, jídelníčky, všechna tábořiště předem domluvili s majiteli a splnili všechny další úkoly s tím související.
Tohle všechno uděláme rádi a ve svém volném čase - teď už jen prosba z mé strany na Vás:
Jsem přesvědčen, že jsme všichni na jedné lodi a jsme si kamarády či partnery. Naším společným zájmem je,
abychom si tábor všichni užili - děti, vedoucí a i Vám, rodičům, by měl náležet dobrý pocit z toho, že jste umožnili
Vašemu dítěti nezapomenutelné zážitky.
Prosím Vás tedy - přihlašte se na letošní puťák a pojeďte s námi! :)
Vašek Pošmourný
veoducí tábora
PS: Tábor je vhodný pro všechny děti z červené a zelené družiny.

KDO JSEM

Ač se asi z většinou z Vás již znám, rád bych se představil těm, kteří mě neznají.
Jmenuji se Vašek Pošmourný a do oddílu jsem začal chodit v roce 2002. O dva roky později jsem jel na
svůj první puťák a v roce 2013 měl na puťáku poprvé vlastní oddíl. Mezitím jsem chodil do Zelené družiny,
jako instruktor jsem začal v roce 2008 v Modré družině a v současnosti vedu čtvrtým rokem Žlutou
družinu. Jsem z Valdeku, studuju architekturu a baví mě fotit.

KONTAKT

Václav Pošmourný
vaclav.posmourny@seznam.cz
601 336 902

PŘIHLÁŠKA č. ....... na putovní tábor Krušné hory 2016, od soboty 25.6.2016 do soboty 9.7.2016
Vyplňte prosím všechny rubriky a obratem vraťte (nejpozději do 15.02.2016).
Přihláška je platná pouze se složenou zálohou 500,-Kč v hotovosti viz níže
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 15.5.2016. 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 15.5.
od 30.5. do 12.6.

- není zvýšení

od 16.5. do 29.5.

- 25% účastnického poplatku

- 50% účastnického poplatku

od 13.6. do 19.6.

- 75% účastnického poplatku

Od 20.6.2016 či předčasném odjezdu z tábora – 100%, plná částka.
Stornopoplatky mohou být sníženy (neplatí pro 500,- Kč), pokud je neúčast způsobena nemocí dítěte (nutno doložit),
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):

