PIONÝR, z. s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA DRAVCI

JARNÍ TÁBOR
ZÁSADA
Pojeď s námi prožít týden plný bobování, her a soutěží, ale i
dobrodružství a nových přátelství.
Přihlášku a peníze odevzdejte nejpozději do 31. ledna 2022!!!
Kapacita tábora je omezena na 40 účastníků!
Termín:

sobota 19. 2. - sobota 26. 2. 2022

Kde:

TZ Zásada (ubytování ve 4-5 lůžkových pokojích, děti musí mít vlastní spací pytel)

Cena:

1.900,- Kč pro členy Pionýra dotováno (doprava, strava, ubytování, program)
2.500,- Kč pro nečleny Pionýra

- platí se hotově na schůzce, nebo na BÚ 182708105/0300 VS=datum narození nebo č. faktury
- v případě příspěvku zaměstnavatele je možno požádat o vystavení faktury
sraz 10:00 hod. ÚL - Důlce 74, parkoviště, jede se autobusem
 Před odjezdem rodiče odevzdají vedoucímu:
1. závazná přihláška - vypište a odevzdejte ihned zpět
2. bezinfekčnost - vypisuje se v den nástupu na tábor
3. průkaz zdravotní pojišťovny
4. léky (pokud je dítě užívá)
5. čestné prohlášení Covid (vzor bude zaslán v průběhu února)
6. potvrzení od lékaře (platí 24 měsíců – pokud máte z letního tábora, tak vám stále platí)

Odjezd:

Návrat:

příjezd

14:00 hod. ÚL - Důlce 74, parkoviště

Vybavení:
spacák, přezůvky, roušky (respirátor), pevná a teplá obuv (kotníčková) + náhradní boty
oblečení do budovy (tepláková souprava, trička, košile, mikina), spodní prádlo na týden,
ponožky, kapesníky, oblečení na noc, oblečení na ven (šusťáky, oteplováky, svetr,
punčocháče, teplé ponožky, čepice, šála, rukavice, teplá bunda), krém na obličej a jelení lůj
ručník, hřeben, hygienické potřeby (mýdlo, žínka, kartáček a pasta na zuby), toaletní papír,
baterka, šátek, psací potřeby, blok,
sněhová vozítka (boby, sáňky, sedáky), batůžek na výlety, pytel na špinavé prádlo, kapesné
Každý si doma balte sám nebo buďte u toho, ať máte přehled, co máte vůbec s sebou.

Info: Ruda Zeus 777 063 604 a Šárka Zeusová 724 593 320
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
Bú 182 708 105/0300
kontakt: 777 063 604, rudolfzeus@seznam.cz

IČ: 706 93 501
www.dravci.pionyr.cz

PIONÝR, z. s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA DRAVCI

PŘIHLÁŠKA
na jarní tábor "ZÁSADA"
19. – 26. 2. 2022
Jméno:...................................................
Datum narození:............................... ...........
Adresa bydliště:

.......................................

Zdravotní pojišťovna: .................................
Telefonické a písemné spojení na rodiče v průběhu tábora:
........................................................
Úhrada táborového poplatku: *hotově *převodem na BÚ *zaměstnavatelem

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:
............................................................
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy):
............................ ............ ....................
Souhlasím s uvedenými podmínkami tábora a prohlašuji, že nahradím
případnou škodu, způsobenou svým dítětem na majetku pořadatele tábora,
ostatních účastníků či chráněné přírodě.
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se pokynům
vedoucích tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i
vyloučením z tábora bez nároku na vrácení části táborového poplatku.
Datum vyplnění: .............
.......................
podpis rodiče

Prosíme o vyplnění a odevzdání nejpozději do 31. ledna 2022!
Kapacita tábora je omezena na 40 účastníků!!!!!
Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
Bú 182 708 105/0300
kontakt: 777 063 604, rudolfzeus@seznam.cz

IČ: 706 93 501
www.dravci.pionyr.cz

PIONÝR, z. s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA DRAVCI

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
BEZINFEKČNOST
Jarní tábor Zásada

1 9 . – 2 6 . 2 . 2 022

Jméno a příjmení dítěte: .......................................................................................................
Bydliště: ................................................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................................
Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví
známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by ve 14
kalendářních dnech před odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

V ....................................................... 19. 2. 2022

..........................................................
podpis rodičů
ODEVZDAT PŘI ODJEZDU!!!

_________________________________________________________________________

POVOLENÍ K FOTOGRAFOVÁNÍ
Souhlasím s tím, že se moje dítě __________________________________________
nar. _______________________ bude objevovat na fotografiích z tábora, které budou
v rozumné míře umístěné na webové stránky www.dravci.pionyr.cz a na facebooku.

V ___________________ dne 19. 2. 2022

Podpis rodičů _________________________

Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
Bú 182 708 105/0300
kontakt: 777 063 604, rudolfzeus@seznam.cz

IČ: 706 93 501
www.dravci.pionyr.cz

