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Provozovatel tábora:
Termíny táborů:

ČTU T. K. Toulavý vítr p.s.
stálý tábor:
30. 6. 2018 – 14. 7. 2018
2 800 Kč (cena pro členy ČTU)
putovní tábor: 15. 7. 2018 – 21. 7. 2018
1 500 Kč (cena pro členy ČTU)
Adresa stálého tábora: LT Uragán, pošta Benešov nad Černou, 382 82

Jméno a příjmení: ......................................................................................................... RČ: ............................... / ......................
Datum narození: ........................................................ tel., e-mail, IM: ........................................................................................
Bydliště: ............................................................................................................................................. Velikost trika: .................

Informace o rodičích

Provozovatel tábora:
Termíny táborů:

ČTU T. K. Toulavý vítr p.s.
stálý tábor:
30. 6. 2018 – 14. 7. 2018
2 800 Kč (cena pro členy ČTU)
putovní tábor: 15. 7. 2018 – 21. 7. 2018
1 500 Kč (cena pro členy ČTU)
Adresa stálého tábora: LT Uragán, pošta Benešov nad Černou, 382 82

POSTUP VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY:
I. Část A: Přihláška. ODEVZDAT úplně vyplněnou NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA.
Pořadí odevzdání ovlivňuje pořadí výběru stanů.
Část B: Informace o táboře. Tato část zůstane účastníkovi.
Část R: Informace pro rodiče o pravidlech tábora. Je důležité přečíst, abychom předešli komplikacím v průběhu
tábora. S dalšími dotazy se obracejte na vedoucího.
II. ZAPLATIT uvedenou částku za tábor NEJPOZDĚJI DO POLOVINY ČERVNA.
III. Část C: Dostanou účastníci po odevzdání části „A“ počátkem června. ODEVZDAJÍ PODEPSANOU V DEN ODJEZDU.
Část D: Obdrží společně s částí „C“ (přesné srazy, odjezdy, příjezdy, …) a zůstane účastníkovi.
Posudek o Zdravotní Způsobilosti Dítěte: Vyplněný a POTVRZENÝ OD DOKTORA ODEVZDAT V DEN ODJEZDU.
Všechny části přihlášky je možné stáhnout z internetu na uvedené adrese
Využijte této možnosti, pokud si nevyzvednete přihlášky osobně!

Jméno a příjmení OTCE: ....................................................................................................... tel.: .................................................
Bydliště: ..........................................................................................................................................................................................
Zaměstnání: .......................................................................................................................... tel.: ................................................
Jméno a příjmení MATKY: .................................................................................................... tel.: ................................................

VYBAVENÍ NA TÁBOR:
 Stálý tábor:
tenisky, gumovky, pohorky nebo jiné pevné boty, boty do vody, ponožky tenké a silné (vícero),
kraťasy, kalhoty nebo tepláky, svetr, větrovku – šusťákovku, pláštěnku, 2-3 trička, košili, odd. tričko, odd. košili,
spodní prádlo, plavky, hygienické potřeby, psací potřeby, zápisník, uzlovačku, šátek, odd. lodičku, KPZ, ešus,
hrneček - plechový, příbor, utěrku, nůž, spacák, věci na spaní, funkční baterku. Všechny věci doporučujeme
podepsat, zvýšíte tím šance jejich návratu 
 Putovní tábor: méně věcí než na stálý tábor, bez gumovek, důležitější pevné boty, karimatku – alumatku, láhev na pití,
malý batůžek, …
 V obou případech mít vše sbaleno v jednom batohu (tj. lze nést na zádech a mít volné ruce)

Bydliště: ..........................................................................................................................................................................................

UBYTOVÁNÍ:
 Stálý tábor:
 Puťák:

Zaměstnání: .......................................................................................................................... tel.: ................................................

STRAVOVÁNÍ:
 5x denně

Další kontakty (e-mail, IM): ...........................................................................................................................................................

Tuto část ODEVZDAT nejpozději DO KONCE KVĚTNA
Poplatek za tábor je nutno poukázat na běžný účet u České Spořitelny číslo 0564 359 369/0800
nejpozději DO POLOVINY ČERVNA! Variabilní symbol je RČ účastníka.

VŠECHNY DŮLEŽITÉ INFORMACE JSOU V ČÁSTI B
Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení těchto podmínek může být příčinou
vyloučení z účasti na táboře. Vyúčtování se provádí podle „Směrnic pro hospodaření“. Při nástupu na tábor předá účastník
(resp. rodiče) vedoucímu (zdravotníkovi) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte + kopii průkazu pojištěnce zdravotní
pojišťovny + prohlášení o bezinfekčnosti resp. část „C“. V případě zrušení účasti během posledních 14 dnů před začátkem
tábora je účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.
Po seznámení s podmínkami a přiloženou částí „R“ PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ (RESP. PŘIHLAŠUJI SE)

na

STÁLÝ*,

PUTOVNÍ*

tábor ČTU.

PLATBY:
 Ceny táborů jsou uvedeny v záhlaví a platí pro členy ČTU (roční členský poplatek je 80 Kč)
 Složenkou nebo převodem na běžný účet u České Spořitelny, číslo účtu: 0564 359 369/0800. Variabilní symbol je rodné
číslo účastníka. Zaplatit NEJPOZDĚJI DO POLOVINY ČERVNA.
 Je možné také vystavit fakturu nebo potvrzení pro zaměstnance. Tuto skutečnost nahlaste co nejdříve.
 Pokud zrušíte účast během posledních 14 dnů před začátkem tábora, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500 Kč
POZNÁMKY:
 Pokud dítě nemá možnost si sehnat batoh, je možné ho zapůjčit. Je však třeba nahlásit s dostatečným předstihem.
 Pokud dítě užívá nějaké léky, budou spolu s průkazem pojištěnce vybrány zdravotníkem v igelitovém sáčku s popisem
a dávkováním při nástupu na tábor.
 Kapesné:
- na stálý tábor 100 Kč (pohlednice, známky, drobnosti)
- na putovní tábor cca 200 – 300 Kč (občerstvení, upomínkové předměty, vstupné do památek)

Nedávejte dětem s sebou větší obnosy peněz, jídlo ani žádnou elektroniku viz část „R“.

*výběr zaškrtněte

V .............................................................................................................. dne ........................................ 2018

Podpis: ..................................................................................

podsadové stany po dvou
přenosné stany polokoule cca. po třech lidech

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NEBO DOTAZY:
Daniel „Komín“ Domin
Zavadilka 2124
370 05 České Budějovice

e-mail: oddil@toulavyvitr.cz
mobil: 777 081 744
web:
http://toulavyvitr.cz

