LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR
CHVALOV 2016
Pořadatel: Junák – Český skaut,
Středisko Prosek Praha, z. s.
Na Vyhlídce 36, Praha 9, IČO: 41690036
105. oddíl „Vlaštovky“
Zahájení: pátek 1. července 2016
Ukončení: pátek 15. července 2016
Účastnický poplatek: 2800,Termín přihlášení: 31. května 2016
Termín zaplacení: 15. června 2016

Základní informace
Blíží se prázdniny a s nimi i vrchol oddílové činnosti - letní tábor. Letos jsme se
rozhodli zvolit společný tábor světlušek a skautek. Pojedeme na tábořiště
Chvalov v Jižních Čechách (blízko vesničky Záboří), které se nachází 1km od
našeho střediskového tábořiště Jindřichovice.

Něco o táboře a podmínkách účasti
Skautský tábor je vyvrcholením oddílové činnosti a jeho účel je o něco jiný, než
jen rekreace a zábava. Není táborem, kde jsou holky ubytované v připravených
chatkách, kde jim kuchařky servírují jídlo a kde celý den chodí od hry ke hře –
bez povinnosti – ale také bez hlubšího prožitku.
Tábor má svou kontinuitu, směřuje odněkud někam – na začátku jej zahajujeme
táborovým ohněm, začne etapová hra, která se táhne jako červená nit celým
táborem a vyvrcholí k jeho konci, kdy z něj zase po čase stráveném mimo
civilizaci odjíždíme. Každý den na táboře má smysl. Proto bychom byli rádi,
kdyby holky byly na táboře od začátku do konce.

Přihlášení a zaplacení
Prosíme, abyste do 31. května 2016 odevzdali vedoucímu vyplněnou přihlášku,
nebo alespoň potvrdili účast e-mailem! Účastnický poplatek prosím zaplaťte na
střediskový účet do 15. června 2016. Pokud máte jakýkoliv problém
s uhrazením poplatku, prosíme, obraťte se na nás. Našim zájmem je, aby se
celého tábora mohli zúčastnit všechny členky.



číslo účtu: 2200193088/2010 (Fio banka – transparentní účet)
zpráva pro příjemce: „tábor 105 - jméno a příjmení účastníka“

Pro usnadnění identifikace můžete použít jako variabilní symbol datum narození a
číslo oddílu dítěte, za které platíte (tzn. například datum narození 10.2.1999 dítěte
ze 105 oddílu je variabilní symbol 105990210), upozorňujeme ale, že tento údaj je
viditelný na našem transparentním účtu. Pokud jej neuvedete, ujistěte se, že máte
správně vyplněnou zprávu pro příjemce.

Vedení tábora - kontakty
S dotazy a připomínkami se na nás neváhejte kdykoliv obrátit 
Veducí tábora: Kateřina Glozlová (Papája) – 774926644,
katerina.glozlova@gmail.com
Zástupce vedoucího: Sylvie Chrtková – 733510290, ceruska97@seznam.cz
(hospodář)
Dalšími vedoucími na táboře budou: Veronika Povýšilová (etapová hra),
Karolína Bunzáková (jídelníček), Michaela Glozlová (zdravotník)

Upřesňující informace
Je nám líto, že letos nemůžeme uspořádat rodičovský víkend. Je to kvůli tomu,
že tábor končí v pátek, kdy nás na tábořišti střídá další skupina. Přesto bychom
Vás chtěli poprosit, abyste si své ratolesti v pátek nejpozději v 18h na tábořišti
vyzvedli. Kdo máte možnost přijet v pátek už v 15h, přijeďte, připravíme
společný program pro děti a rodiče, který si určitě moc užijete . Nicméně
oficiální zakončení tábora a odjezd bude v 18h. Kdybyste měli problém
s pátečním příjezdem/vyzvednutím vaší dcery, neváhejte se nám ozvat,
všechno společně vyřešíme 
Upřesňující informace o odjezdu a balení budeme rozesílat v průběhu června.

Přihláška na Letní tábor Chvalov 2016
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Telefon a e-mail na rodiče:

Žádost o příspěvek na tábor pro výše uvedené dítě uplatňuji u zaměstnavatele
(napište prosím jméno a adresu, na kterou máme fakturu vystavit):

Další sdělení, které by vedení tábora v souvislosti s účastí dítěte mělo vědět,
zejména případné zdravotní potíže, alergie a omezení (je dítě plavec?):

Přihlašuji své dítě na Letní tábor: Chvalov 2016, pořádaný Junákem – Českým
skautem, Střediskem Prosek Praha, z.s., v termínu od 1. července do 15.
července 2016.
Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé se tábora zúčastnit a že jsem
poskytl(a) všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte. V případě
pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
Prohlašuji, že před odjezdem na tábor oznámím vedení tábora případnou
změnu režimu nařízenou ošetřujícím lékařem, karanténní opatření, známky
akutního onemocnění, nebo kontakt s osobou onemocněnou přenosnou nemocí.

V______________________dne_______________.
Podpis:_______________________

