PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR LLM

Mawadani
Letní tábor 2019

Termín tábora:

29. 6. – 13. 7. 2019

Místo konání:

Petrovice u Sušice, na našem malebném tábořišti u Kepelského potoka.
49°12'56.4"N, 13°23'42.13"E

Odjezd:

V sobotu 29. 6. 2019 ráno.
Předběžně počítejte s odjezdem v 8:00 z Mníšku pod Brdy.
Nezapomeňte nám při odjezdu předat kartičku pojištěnce!

Návštěvní dny:

Oficiální návštěvní den je poslední den tábora, tj. pátek 12 7. 2019.
Navštívit nás samozřejmě můžete i jindy. Pokud nás budete chtít překvapit, může se Vám stát,
že zrovna budeme mimo tábor. Proto o sobě dejte lépe vědět předem. Bábovky, buchty,
koláče, melouny, ovoce ze zahrádky .. to vše je více než vhodné a osvědčené vybavení pro
mimořádnou návštěvu .

Návrat:

Návrat z tábora 13. 7. je individuální, po návštěvním dnu spolu s rodiči anebo ti nenavštívení
po domluvě s námi.

Cena tábora:

3500,-Kč
3500,-Kč zaplaťte bankovním převodem na účet číslo: 2301120275/2010
(Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka, příp. rodné číslo jednoho účastníků, za
které platíte.) nebo v hotovosti, nejpozději do 15. 6. 2019.

Přihláška:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 15. 6. 2019,
osobně na schůzce nebo poštou na adresu: Vít Řezáč, Hvozdnice 192, 25205.

Kontakt:

Náčelnický mobilní telefon: 777 068 128
(Na tábořišti není signál, proto raději pište SMS. Zavoláme zpátky.)
Všelijaké informace, fotky z předešlých táborů a dalších akcí a tuto přihlášku najdete na:
www.mawadani.cz
Adresa pro korespondenci:
Posílejte jako balík na poštu!

Mawadani
Petrovice u Sušice
POSTE RESTANTE
342 01
Átayela (Vít Řezáč)

Kmene: MAWADANI

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR LLM
Adresa: Vít Řezáč – Mawadani, Hvozdnice 192, 25205

_________________ rodné číslo:___________
bydliště: ______________________________ na letní tábor kmene MAWADANI
Přihlašuji závazně svého syna/dceru:

konaný v Petrovicích u Sušice od 29. 6. 2019 do 13. 6. 2019.
Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo tyto závažnější nemoci:

____________________________________________________
a upozorňuji u svého dítěte na:

____________________________________________________
Kontakt na rodiče:

______________________________________________
mail: _________________________________________________
adresa trvalého bydliště: ________________________________________
telefon(y):

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:
a) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 15. 6. 2019.
b) Cena tábora je 3500,-Kč na dítě. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace,
zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu.

c) Poplatek musí být zaplacen bankovním převodem na účet číslo: 2301120275/2010 nebo v hotovosti
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

V

nejpozději do 15. 6. 2019.
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka, příp. rodné číslo jednoho z účastníků, za které platíte.
Případný zůstatek – přebytek z rozpočtu tábora bude použit na nákup vybavení kmene Mawadani (týpí,
nářadí, nádobí, atp.).
Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim.
Jako návštěvní den rodičů na táboře je určen poslední den tábora, tj. 12. 7. 2019. Po dohodě nás můžete
navštívit i v jiný den.
Přihlášením na letní tábor se účastník zároveň stává členem kmene Mawadani (a tedy i Ligy Lesní Moudrosti)
pro následující rok.
Osobní údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče během tábora, atp. S osobními údaji je
nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou
v předepsaných lhůtách likvidovány.
Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím
při prezentaci a propagaci činnosti např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.
Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora.

__________ dne __________
………………………………………….“

____________________
podpis zákonného zástupce

Kudy se za námi dostanete:

(od Sušice)

