
PŘIHLÁŠKA 

na skautský tábor 
 
Pořadatel: Junák svaz skautů a skautek ČR 14. středisko Pozlovice 
Termín tábora:   2.7  –  16.7. 2011 
Místo:Nové Heřminovy  Loc: 50°1'26.245"N, 17°32'4.645"E 
Cena tábora:   2.800,- Kč je možné platit bankovním převodem  na 
účet 181782282/0600   v.s. RČ účastníka tábora 
Doprava na tábor a z tábora vlastní                                      

                                                                            odevzdat do 29.4.2011 
 
Osobní údaje účastníka tábora: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………. 
Bydliště: …………………………………………………………... 
Adresa a telefon rodičů nebo jiných příbuzných po dobu tábora, 
kam by mohlo být dítě v případě nemoci či porušení táborového 
řádu posláno:  

……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………... 
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se 
všem pokynům vůdce tábora. Nedodržení táborového řádu může 
být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo opustí takto tábor nebo 
neupozorní vedoucího včas na předčasný odjezd z tábora před jeho 
ukončením, ztrácí nárok na vrácení adekvátní části táborových 
poplatků a vrací se po informování rodičů na vlastní náklady. 
 
V …………………………………    dne ……………………..…... 
 
…………………………………………………………………….. 

(podpis zákonného zástupce dítěte) 
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