LETNÍ TÁBOR PENTAGRAMUS 2019
Tábor je určen pro všechny táborníky, milovníky přírody, zábavy a her ve věku od 15 let.
INFORMACE O TÁBOŘE
Termín: 20. 7. – 27. 7. 2019
Místo: Šiškovice u Slatiňan
Pořadatel: Junák-český skaut, z.s., středisko Slatiňany, IČO 15052516, Jungmannova 471, Slatiňany, 53821
Vedoucí tábora a hlavní zdravotník: MUDr. Michal Kočař, mobil: +420 602 628 815
e-mail: mudr.kocar@gmail.com
Webová stránka tábora: http://www.pentatabor2019.cz/

CENA TÁBORA A PLATBA
Pro registrované skauty: 2 000 Kč (uvedeno včetně DPH)
Pro ostatní účastníky: 2 200 Kč (uvedeno včetně DPH)
Mimořádná sleva: 200 Kč (z kterékoliv výše uvedené ceny) pro účastníky, kteří přivedou na tábor nového
účastníka, který dosud na táboře Pentagramus nikdy nebyl. Stejnou slevu obdrží i tento nový účastník.
Podmínkou je, aby oba účastníci včas a řádně odeslali přihlášky s touto informací v příslušné kolonce.
Číslo účtu: 2001499914/2010
Variabilní symbol: datum narození ve formátu RRMMDD (Rok, Měsíc, Den – například 910426)
Zpráva pro příjemce: Tábor Pentagramus + příjmení účastníka
Uhraďte nejpozději do: 31. 5. 2019 (rozhodující je datum připsání platby na účet)
Majitel účtu (vůdce střediska): Mgr. Daniel Vychodil, Slatiňany, 53821
Platby v hotovosti nebudou akceptovány.

PŘÍJEZD A ODJEZD
Sraz: v sobotu 20. 7. v 13:00 na vlakovém nádraží Slatiňany
Odjezd: v sobotu 27. 7. kolem 14:00 ze stejného místa
Odvoz zavazadel z nádraží do tábořiště bude zajištěn. Účastníci jdou do tábořiště vzdáleného cca 6 km
pěšky (vezměte si vhodnou obuv). Jelikož se tábořiště nachází na území CHKO, je k němu zakázán vjezd
autem (výjimkou je pouze zásobovací a zdravotnické auto). Přijedete-li autem, je ho možné nechat ve
Slatiňanech u nádraží.

O PŘIHLÁŠCE
Před vyplněním a odesláním přihlášky si přečtěte poučení o zpracování osobních údajů na stránkách tábora
(poučení najdete v dokumentech ke stažení spolu s dalšími důležitými dokumenty).
Přihlášky posílejte do 30. 4. 2019 na adresu: Michal Kočař, J. Fučíka 666, Chropyně, 768 11
Tato první strana dokumentu slouží pro vaši potřebu, a proto ji neposílejte spolu s přihláškou.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR PENTAGRAMUS 2019
Tímto se přihlašuji na letní tábor Pentagramus 2019, který se koná 20. 7. až 27. 7. 2019 v Šiškovicích
u Slatiňan a jehož pořadatelem je: Junák – český skaut, z.s., středisko Slatiňany, IČO 150 52 516,
Jungmannova 471, 538 21 Slatiňany.
Přezdívka:
(jak chcete, abychom vám říkali)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
(kvůli pojištění)
Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní adresa:
(není-li totožná s trvalým bydlištěm)
Číslo na mobilní telefon:
E-mail: (důležité, abychom mohli
posílat aktuální informace)
Číslo na osobu blízkou:
(v případě nečekaných událostí,
nesmí být účastníkem tábora)
Nepravidelnosti ohledně příjezdu
a odjezdu:
Je registrovaným skautem:

ANO – NE (nehodící se škrtněte)

Sleva za doporučení nováčka:
(uveďte, koho jste na tábor přivedli,
nebo kdo přivedl vás, abyste oba
mohli získat slevu na poplatku)

Doporučil jsem / přivedl mne následující/ho účastník/a (jméno a
příjmení, nikoliv přezdívka:

Zdravotní omezení a léky, které
pravidelně užívá:
(pokud nic neužívá a nemá zdravotní
omezení, políčko proškrtněte)
Napište prosím jednu aktivitu,
kterou si chcete připravit pro
ostatní:
(desková hra, sportovní aktivita,
rukodělná práce, ...) Inspiraci, jaký
program udělat, můžete najít na
stránkách tábora.

Pro kolik lidí to je: minimálně: ....................; maximálně: ..................
Na jak dlouho aktivita je: ..............................
Popis aktivity:
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Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce (které budou použity pro uzavření úrazového pojištění)
souhlasí se skutečností a jsem si vědom(a) případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl(a)
nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.

Podepsáním a odesláním přihlášky se zavazuji, že nejpozději do 31. 5. 2019 uhradím poplatek za tábor
(2 000 Kč pro registrované skauty, 2 200 Kč pro ostatní účastníky) na účet číslo 2001499914/2010 (platby
v hotovosti nebudou akceptovány). Pokud máte s hlavním vedoucím tábora domluvenou slevu za přivedení
nového účastníka, odečtěte si od patřičné částky 200 Kč.
Svým podpisem dále stvrzuji, že jsem četl(a) a seznámil(a) se s táborovým řádem a budu jej dodržovat. Jsem
si vědom(a), že za závažné porušení táborového řádu můžu být z tábora vyloučen(a).

Dále prohlašuji, že jsem schopen (schopna) plně a samostatně se účastnit všech táborových aktivit i
pobytu v přírodě.

Účastník podpisem této přihlášky potvrzuje, že si přečetl poučení o zpracování osobních údajů
k přihlášce dospělého člena, porozuměl mu a souhlasí s uvedenými informacemi.

Účastník navíc (při zaškrtnutí níže uvedených možností):
[ ] Souhlasí s uvedeným způsobem zpracování svých osobních údajů i po skončení účasti.

Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka pro účel
propagace Činnosti také na veřejně dostupných
[ ] nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných místech,
[ ] sociálních sítích (např. Facebook).

[ ] Souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely.
(poznámka: na vyznačená místa výše proveďte křížkem svou volbu = souhlas)

V ....................................

Dne .................................

......................................................
(podpis)
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