Vážení rodiče,
Jako v loňském roce i letos pořádá náš skautský oddíl letní stanový tábor. Tábor se bude konat opět
v Jeseníkách – kousek od obce Rejvíz.
Termín tábora:
Cena tábora:

20. července až 31. Července 2019
1 800 Kč pro členy, 2 000 Kč pro nečleny

Kvůli omezené kapacitě tábořiště mají přednost účasti na táboře členové oddílu. Do 30. dubna je
účast rezervována členům našeho oddílu. Po tomto datu budou případná volná místa k dispozici i
jiným dětem. Pro všechny zájemce platí konečný termín odevzdání přihlášek – 14. května 2019
Počet účastníku tábora je letos stanoven na 40 účastníků. Pokud bude počet zájemců větší, než je
kapacita tábořiště, budou mít přednost děti, které:


jedou na celou dobu tábora



odevzdali přihlášku dříve

Prosíme o účast dětí na celém táboře. Závaznou přihlášku naleznete v emailu.
Po odevzdání přihlášky rádci či vůdci oddílu obdržíte seznam věcí na tábor s dokumentem
„Potvrzení lékaře“, dokumentem „Čestné prohlášení rodičů“ a upřesňující informace týkající se
odjezdu na tábor. Tyto 2 dokumenty jsou spolu s přihláškou podmínkou účasti dítěte na táboře.
Táborový poplatek je potřeba zaplatit do pátku 14. června 2019 na bankoví účet našeho
střediska:
č. účtu - 2100519896/2010
v. symbol - rodné číslo dítěte bez části za lomítkem
Zpráva pro příjemce – Jméno dítěte
Případný zůstatek peněz z hospodaření tábora bude použit pro potřeby a činnost oddílu.
Podmínky účasti dítěte na táboře:
 Odevzdání:
 Přihlášky na tábor,
 Posudek od lékaře,
 Čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti


Zaplacení táborového poplatku



Dodržování táborového řádu

Budeme také rádi, pokud se s námi zapojíte do budování či bourání tábořiště. Každá ruka se zde
hlavně na bourání hodí.
Stavěčka tábora: pátek a sobota 5. a 6. 7. 2019.
Bouračka tábora: so 10. 8. 2019
Budete-li mít jakýkoli dotaz týkající se tábora, stavěčky či bouračky, rád jej zodpovím.
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