Přihláška dítěte na skautský tábor střediska Stetson
Rychnov nad Kněžnou
Jméno dítěte

Dat. nar.:

Bydliště
Adresy zákonných zástupců v době konání tábora
Zástupce 1

Zástupce 2

Jméno zástupce
Adresa
Telefon

Emailová adresa jednoho z rodičů, nutná
k další komunikaci a informacím o táboře:
Typ a místo tábora: stanový tábor, osada Benátky u Lukavice
Termín konání tábora: 1. 7. 2018 - 14.7.2018
Vedoucí tábora: Zdeněk Kheil
Cena tábora: 2.500 Kč (termín úhrady nejpozději do 15.6.2018)
Cena za jeden týden tábora je 1.250 Kč. Přihláška pouze na jeden týden však musí být projednána s vedoucím.
Způsob platby:
a) faktura (vyplňte fakturační adresu zaměstnavatele)

název a IČ organizace: .......................................................
adresa organizace: .............................................................
b) platba na účet 1240382399/0800
Požaduji vystavit potvrzení o účasti (o zaplacení tábora):
a) ne
b) ano - jméno plátce: .........................................................
U svého dítěte dále upozorňujeme na (zdravotní stav, alergie, jiná omezení):

Svým podpisem stvrzuji, že
- jsem se seznámil s podmínkami pro zrušení účasti na akci uveřejněnými na www.skautrk.cz/tabor
a akceptuji je;
- souhlasím s tím, že fotografie či videozáznamy pořízené v rámci táborové činnosti, na nichž je zachyceno
moje dítě, smí být použitý v rámci propagačních materiálů organizace.

V .......................................................... dne .....................

..................................................
podpis zákonného zástupce

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 15.5.2018
Zde oddělte

Stavba tábora
Obracíme se na Vás rodiče s naléhavou prosbou o pomoc při stavbě tábora, protože postavit na
zelené louce během 2 dnů tábor pro cca 110 lidí je velice náročné. Bez Vaší pomoci to není možné
zajistit.
Pomoci nám můžete buď účastí na brigádě (o brigádách budete informováni emailem) nebo finančním
darem. Za jakýkoliv finanční dar, díky kterému budeme moci zajistit stavbu tábora, předem děkujeme.
Platbu můžete provést na účet střediska na VS, který bude Vašemu dítěti přidělen. Že jde o dar napište do
zprávy pro příjemce.
Další informace na: www.skautrk.cz/tabor
dotazy zodpovíme na: hospodar.rychnov@skaut.cz, příp. na tel. 731 604 129

