ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOROVÝ
„RODIČOVSKÝ“ VÍKEND
Termín konání tábora: 29.9. – 1.10. 2017
Adresa tábora: Nádražní 584 Žirovnice

Cena pobytu: 1450, - Kč

Tuto přihlášku je nutno zaslat do 22. 9. 2017 na emailovou adresu lubnov@seznam.cz
Kontaktní osoba: Hlavní vedoucí Mgr. Luboš Novák 723 858 434

Vyplní děti:
Jméno a příjmení rodiče:…………………………………………………………
Datum narození:……………………………………
Rodné číslo:………………………………..
Adresa:……………………………………………………………PSČ:…………………..........
Telefon:………………………………… Email:…………………………………………
Záliby:…………………………………………………………………………………………...
Jídla, která nesnáší (vegetarián, alergie):……………………………………………….…..…...
U svého rodiče upozorňujeme na:…………………………………………………….…………
Plavec – neplavec* (*nehodící se škrtněte) Jméno rodiče, se kterým by chtěl být v oddíle
(max. dvě jména): ………………………………………………………………..
Cena pobytu byla uhrazena v plné výši Z ÚČTU Č.: ………………………………..…………
Variabilní symbol = rodné číslo na ÚČET č.: 115-980190267/0100. V případě neúčasti na
akci jsme nuceni z důvodu nezvratitelných nákladů účtovat stornopoplatek 750Kč. V případě
zrušení akce pořádajícím bude vrácena plná částka. Minimální počet pro uspořádání akce je
20 platících účastníků.
Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého rodiče bude nakládáno v souladu s ust. § 5 zákona
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Dále souhlasím / nesouhlasím 1)
s pořízením fotografií mého rodiče a případným zveřejněním v rámci propagace LDT a na
webových stránkách tábora.
1) nehodící se škrtněte
Upozorňujeme Vás, že bude-li při vstupní prohlídce na táboře zjištěno u Vašeho rodiče
parazitární onemocnění vlasů, pojede neprodleně na Vaše náklady domů.
V…………………………….dne………………….. _______________________________
Podpis účastníka

Doplňující informace
Místo akce: Táborový objekt (viz adresa)

Doprava: vlastní
Spaní: chatky
Začátek: pátek 29.9. večeří
Konec: neděle 1.10. obědem
S sebou: dárek (kterého se chci zbavit!) – nesmí být poškozený (nutnost snadného transportu)
Oblečení: dle vlastní potřeby
Kapesné: no nějaký ten Masaryk
Seznam doporučených věcí:













spací pytel (pro zaplnění auta)
malý polštářek (velký se na postel nevejde)
obuv na sport (dámy prosím balerínky NE!!)
obuv na výlety do okolí (bude mokro, bude mráz)
šátek (na vzpomínku)
plavky (pro otužilce)
4 x kapesníky (pro dojímavé typy)
repelent proti hmyzu (nikdy nevíš, kde co chytíš)
kapesní nůž, baterka (na světlušky už je zima)
umělá lahvička na pití (může být i placatá)
psací potřeby, nůžky (to se hodí vždycky)
blok, dopisní papíry se známkami (pro stýskavé)

Nezapomeňte! S Terénními beruškami je vše možné!!!

