LETNÍ TÁBOR 2018 – „Pán prstenů“
Holky a kluci, zveme Vás na letní stanový tábor. Tentokrát bude na téma “Pán prstenů“.
Staňte se součástí jednoho velkého dobrodružství, při kterém nás čeká putování, přespávání v divoké přírodě,
zvládnutí základních dovedností přežití a spousta dalších zážitků, které jen tak nezmizí z paměti.
Pořadatel:

54. přední hlídka Royal Rangers Vlašim
(Royal Rangers je křesťanská organizace pro děti a mládež s mezinárodní působností.)

Tábor je pro děti ve věku 6-12 let. (+ třináctileté děti, které chodí do RR Vlašim)
Termín konání: 15. - 21. července 2018
Adresa pro odeslání přihlášky: Jakub Hejzlar, Zdislavice 188, 257 64
Cena tábora: 2 100 Kč
Při odevzdání přihlášky a zaplacení alespoň zálohy do 31. března 2018 sleva 200 Kč = cena 1900 Kč.
Záloha: 500 Kč
Číslo účtu: 259 214 059/0300. Jako variabilní symbol použijte telefon na rodiče. Tábor je možné platit také hotově u Jakuba a
Noemi Hejzlarových. Upřednostňujeme platbu na účet.
Tábořiště: u Zdislavic – louka s potokem obklopená lesy. Ubytování v podsadových stanech.
Kontaktní osoba: Jakub Hejzlar, mobil: 721 575 137, e-mail: rrvlasim@centrum.cz
Webové stránky:

http://www.royalrangers.cz/
http://www.cbpodblanicko.cz/nase-aktivity/royal-rangers/
Tato pozvánka a přihláška může být kopírována a předávána dále bez omezení.

Cena tábora a způsob placení
Cenu tábora je možné zaplatit buď v hotovosti u Jakuba a Noemi Hejzlarových, nebo převodem na účet číslo:
259 214 059/0300. Upřednostňujeme platbu na účet. Jako variabilní symbol použijte telefon na rodiče uvedený
v přihlášce. Na vyžádání jsme připraveni vystavit fakturu pro zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovnu.
V případě dalších specifických požadavků prosím kontaktujte Jakuba Hejzlara.
Cena tábora: 2 100 Kč
Při odevzdání přihlášky a platbě alespoň zálohy do 31. března 2018 sleva 200Kč – platíte pouze 1 900 Kč.
Přihláška je platná až po zaplacení ceny tábora, nebo zálohy ve výši 500 Kč. Alespoň zálohu je třeba zaplatit do
14 dnů po odevzdání přihlášky. Celou cenu tábora je třeba zaplatit do 15. června 2018, v případě nedoplacení
plné částky vás upozorníme a pak budou osloveni další zájemci.
Odevzdat přihlášku je možné i elektronicky: naskenuje vyplněnou a podepsanou přihlášku a zašlete na e-mail
rrvlasim@centrum.cz, originál přihlášky pak odevzdejte poštou nebo osobně; toto odevzdání je považováno za
závazné.
V ceně tábora je zahrnuto úrazové pojištění pro děti po dobu konání tábora.
Dohodou možná sleva pro sociálně slabé, nebo velké rodiny - v případě získání dotací.
Počet účastníků je omezen kapacitou tábořiště (42 dětí), proto neváhejte se včasným odevzdáním přihlášky.
Rozhoduje datum zaplacení zálohy a odevzdání přihlášky – kdo se dřív přihlásí a zaplatí, ten pojede.
Děti přihlášené nad kapacitu tábora budou vedeny jako náhradníci. O této situaci a případném uvolnění místa
budete telefonicky informováni.
Storno poplatky: V případě zrušení přihlášky do 1. 07. 2018 účtujeme storno poplatek 500 Kč; pokud pojede
náhradník, storno poplatek neúčtujeme. Při pozdějším zrušení bez náhradníka a při předčasném odjezdu dítěte
z tábora platbu nevracíme.

Přihláška na tábor 54. PH Royal Rangers Vlašim – 2018
Přihlašuji tímto své dítě na uvedený tábor.
Jméno a příjmení dítěte: …...................................................................................................................................................
Datum narození: .............................................................. Zdravotní pojišťovna.............................................................
Adresa ........................................................................................................................................... PSČ:.................................
Zdravotní nebo jiné omezení: ...………………………………………………………………………………………………………..
Zákonný zástupce – jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………
Platba: převodem - hotově*
Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a Royal Rangers a
budou uloženy v její kanceláři. Nezbytné údaje budou dále poskytnuty pouze ústředí Royal Rangers a Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro získání státních dotací.
Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Souhlasím s účastí svého dítěte na křesťanském táboře.
Rovněž souhlasím s pořízením a zveřejněním obrazové dokumentace dle potřeb organizace.
V................................. dne .................................

……………..............................................
podpis zák. zástupce

Vyplní účastník tábora - dítě
Na tábor jedu s kamarádem/kamarádkou: ……………………………………………………………….….. (uveďte jméno)
Jak tě máme na táboře oslovovat: …………………………………………………………………………………………………
Souhlasím, že budu respektovat táborový řád a režim dne. Budu respektovat vedoucí a jejich pokyny. Jsem si
vědom(a), že důsledek nerespektování těchto podmínek může vyústit ve vyloučení z tábora a předčasný odjezd
domů.
Podpis účastníka tábora …........................................................

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: ……………………………………………………………………..
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: …………………………………………………………………………………………..
IČO: ………………………………………….………………..
Číslo posudku: ………………………………………..
Účel vydání posudku: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: ……………………………………………………………Datum narození: …………………….
Adresa místa pobytu ………………………………………………………………………………………………………………………………..
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením*........................................................................................................................
B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO – NE*
b) je proti nákaze imunní (typ/druh): ……………………………………………………………………………………………………….
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): ……………………………………………………………………………….
d) je alergické na ..............................................................................................................................................................................
e)dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .................................................................................................................................

Datum vydání posudku: …………….…. Podpis lékaře a razítko poskytovatele zdravotnických služeb: ………………………………..
Proti části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na
jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zd ravotně
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

Jméno a příjmení oprávněné osoby: …………………………………………. Vztah k dítěti (zák.zástupce, pěstoun, …) …………………….
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ……………. Podpis oprávněné osoby: …………………………….

* Nehodící se škrtněte

