Přihláška na letní stanový tábor pro děvčata od 9 do 16 let
v termínu 21. 7. – 2. 8. 2018

Černá perla
Slunce zapadá, od pobřeží vane studený vítr a mořská hladina se
neklidně vlní. Moře ožívá… Nejrychlejší a nejobávanější
loď všech dob, postrach všech moří, Černá perla,
je zase jednou nad obzorem.
Pokud máš touhu a odvahu stát se pirátem a vydat se na
nezapomenutelnou cestu po tajemném moři, přidej se k naší posádce.
Odměna tě nemine! Boj o Černou perlu začíná…

Přihláška na tábor děvčat
21. 7. - 2. 8. 2018

Černá perla
Jméno _____________________________________________
Adresa ____________________________________________
PSČ _______________ Datum narození _________________
telefon na rodiče __ __ __ __ __ __ __ __ __
Email na rodiče _____________________________________
Prvotní příprava tábořiště:
16. 6. 2018 - pomohu* - nepomohu*

Stavba tábora:
3. 7. 2018 - pomohu* - nepomohu*

Bourání tábora:
24. 8. 2018 - pomohu* - nepomohu*

Úhrada bude provedena:
-

hotově*
převodem na účet*
fakturou vystavenou na:*

---------------------------------------------------------------------------------------------------Fakturační údaje
* Nehodící se škrtněte
----------------------------Datum podpisu přihlášky

------------------------------------------Podpis zákonného zástupce

Přihláška na letní stanový tábor pro děvčata od 9 do 16 let
v termínu 21. 7. – 2. 8. 2018

Černá perla
Cena je 2600,- Kč
Stravování pětkrát denně
Zajištěna odborná zdravotnická pomoc
Ubytování ve stanech pro dva s dřevěnou podsadou
Tábor je veden proškolenými vedoucími
Možnost teplé sprchy každý den

Více informací dostanete na:
➢ www.ujezd.shm.cz, ujezd@shm.cz
➢ Pavel Blažek, Na Zahrádkách 1012, Újezd, 734 435 332

Vyplněné přihlášky doručte co nejdříve na výše uvedenou adresu.
Podrobné informace o turnuse, o odjezdu, co si mají vzít tábornice
s sebou atd., obdržíte v květnu.
Budeme rádi, pokud nám některý z tatínků pomůže při rekonstrukci
tábořiště či při jeho stavbě.

Podmínky účasti na táboře:
1. Účast na programu, který je pro účastníky připraven, je povinná.
Nepovinná účast bude vždy dopředu ohlášena.
2. Tábor se hlídá i přes noc, protože kamarádi účastníků i vedoucích
mohou chtít odnést z tábora vlajku nebo nějaký jiný talisman.
3. Každý táborník bude mít několikrát za tábor i službu v kuchyni, to
obnáší pomoc při vaření či pomoc při dalším zabezpečení chodu tábora.
4. Ráno i večer se celý tábor schází na tzv. nástupu. Zde se všem sdělí
program dne a další důležité informace. Na nástupu se stojí pohromadě
podle soutěžních družin. Během nástupu se mezi sebou nebavíme.
Pokud je pozor stojí se v pozoru.
5. Během nočního klidu všichni, i ti kteří nemohou spát, setrvají v tichosti
ve svém stanu.
6. Každý den zahajujeme i končíme společnou modlitbou, také jídlo
zahajujeme modlitbou. Vždy se sejde celý tábor.
7. Po každém obědě následuje tzv. polední klid, během kterého mají
všichni táborníci odpočívat, psát dopisy či vytvářet činnost, která neruší
ostatní (služba v kuchyni má polední klid zkrácený).
8. Tábořiště je možné opouštět jen se souhlasem hlavního vedoucího, a to
v době osobního volna.
9. Na táboře není dovoleno požívat alkohol, cigarety, omamné a
psychotropní látky.
10. Není žádoucí, aby dítě mělo u sebe na táboře telefon. Může si jej však
uschovat u vedení tábora a občas si ho půjčit na důležitý hovor.
11. Je zakázáno mít s sebou jiné digitální zábavní zařízení či různé nevhodné
tiskoviny a časopisy. Tyto věci mohou být vedením tábora zabaveny a
vráceny po skončení tábora. Tyto věci nepomáhají udržovat kolektiv.
12. Je důležité vycházet v dobrém se všemi táborníky. I s těmi „méně
sympatickými“.
13. Všechny problémy je vhodné řešit s někým z vedení tábora (hlavní
vedoucí, zdravotník, kuchaři…).
14. Při hrubém porušování výše zmíněných pravidel může být táborník
ihned odvezen domů, a to bez jakékoliv náhrady.
15. Fotografie pořízené na táboře slouží jako dokumentace akce a mohou
být vystaveny na webových stránkách.
16. Na táboře děti ošetřuje vyškolený zdravotník. Akutní případy se řeší na
pohotovosti v nejbližší nemocnici.
Podpis zákonného zástupce na přihlášce značí zároveň i souhlas s tímto
řádem.

