
Jarní tábor 53. oddílu Šedá střelka 

Vážení rodiče, 

s blížícími se jarními prázdninami začíná přicházet čas i na tradiční jarní tábor. Minulý rok jsme byli na                  
skautské základně u Nových Hradů. Letos se vydáme na skautskou základnu Hostinné do Hostinného. Tak jako                
na letní tábor, budeme od Vás potřebovat na rozdíl od krátkodobých výprav několik dokumentů. Jsou to                
přihláška, zdravotní záznam a kopie zdravotního průkazu, oboje odevzdejte prosím dohromady nejpozději            
do 12.2.2019, nebo můžete obojí poslat elektronicky na e-mail. Přihláška musí být podepsaná, proto ji prosím                
nejprve vytiskněte a pošlete naskenovanou. Všechny potřebné formuláře jsou přiloženy k tomuto dokumentu. 

Teď již k samotnému táboru: 

Kdy: 23.2. - 1.3.2019 

Kde: skautská základna Hostinné, Hostinné 

Cena: 1700,- Kč 

Částku lze uhradit převodem na č.ú. 2100455589/2010 (Fio banka a.s.). Částku uhraďte            
nejdéle do 12.2.2019! 
Aktuální seznam variabilních symbolů k 1. 1. 2019 je přiložen k tomuto dokumentu. 

 
U rodin s více dětmi je možné dohodnout individuální termín zaplacení celé částky či snížení  
účastnického poplatku, pokud by důvodem neúčasti dětí na táboře byla celková výše  
účastnického poplatku. Pro více informací kontaktujte prosím Zuzanu Švejcarovou - Zelí na  
email: svejcarova.zuzka@gmail.com případně tel: 721 364 916 

 
Sraz: V sobotu 23.2. ve 9:45 na hl.v. nádraží Plzeň 

Návrat: V pátek 1. 3. ve 19:40 na hl.v. nádraží Plzeň 

S sebou: Spacák, vhodné oblečení na dovnitř i na ven, přezůvky, hygiena, ručník, šátek (ne-krojový),             
kroj, svítilna/čelovka, ešus (miska) a lžíce, karimatka. Bude-li sníh, můžou si děti vzít pytel              
nebo lopatu na bobování, ne však sáňky a boby. Dále jídlo a pití na cestu, první společné jídlo                  
bude večeře. Děti si mohou přibalit knihu, hru, či hudební nástroj. Mobilní telefony             
nedoporučujeme. Všechny věci včetně spacáku by měly být zabalené v jednom batohu, na             
základnu se půjde z nádraží cca 1 km pěšky. 

Přihlašování: Závaznou přihlášku, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a platbu za tábor je potřeba odevzdat             
nejpozději do 12. 2. 2019. 

Kontakt: Klára Kozáková - Kostelníček – tel.:730 977 291, e-mail: klara.kozakova1@gmail.com  

 

 

   



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ TÁBOR  
53. ODDÍLU ŠEDÁ STŘELKA  -  2019 

 
Přihlašuji svého syna/svoji dceru …………………………………r.č. ……………... 
na jarní tábor 53. oddílu Šedá střelka, který pořádá 

 

JUNÁK - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. 
Americká 29, 301 00, Plzeň 
IČ 49777998 
 

a který se bude konat 23.2. - 1. 3. 2019 na skautské základně Hostinné v Hostinném 

 
Beru na vědomí, že: 
● účastnický poplatek činí 1700,- Kč, 
● můj syn/moje dcera může být při hrubém porušení kázně z tábora vyloučen/a bez nároku na vrácení peněz, 
● případná zbývající částka bude použita na činnost oddílu. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že:  
● souhlasím s použitím uvedených osobních dat účastníka a s použitím osobních dat uvedených v přihlášce do               

oddílu pro účely provozu tábora. 
● v době konání tábora souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte ve smyslu ustanovení             

§ 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů zdravotníkovi tábora. 
● souhlasím s fotografováním a filmováním dítěte během tábora, s archivací těchto materiálů a s jejich               

použitím při prezentaci a propagaci činnosti např. v kronikách, tisku, televizi, na internetu atp. 
 
 
 
 

Adresy zákonných zástupců dosažitelných v době konání tábora: 

 

Od…………………..do……………………… 
Jméno a příjmení:……………………………. 
Adresa:……………………………………….. 
Telefon: ……………………………………… 

 

Od…………………..do…………………….. 
Jméno a příjmení:…………………………… 
Adresa:……………………………………… 
Telefon: …………………………………….. 
 
V ..………… dne……….......                                                ....…………………… 
                                                                                            Podpis zákonných zástupců 

 
 
 



ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………
Datum narození ……………………………………………………………………………..
Bydliště ……………………………………………………………………………………..

Prodělaná dětská a infekční onemocnění (včetně roku)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Prodělané úrazy (včetně roku)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Prodělané operace (kdy a kde)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Pravidelné užívání léků
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Zdravotní či tělesné omezení
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Jiná upozornění pro zdravotníka a vedení tábora
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

V…………………… dne ………………… …………………………....

Podpis rodičů

S ohledem na zdraví a péči o Vaše dítě prosím o pečlivé vyplnění a pravdivost informací! V případně 
negativní odpovědi ponechte kolonku prázdnou.
 


