Cena: 3 000 Kč
Tradiční táboření u obce
Protivanov
stravování 5x denně
zajištěna odborná
zdravotnická péče
tábor veden proškolenými
vedoucími
možnost teplé sprchy
každý den
ubytování ve stanech pro
dva s dřevěnou podsadou

letní stanový tábor pro chlapce od 9 do 16 let

Více informací dostanete na:
www.ujezd.shm.cz,
ujezd@shm.cz
Pavel Blažek,
Na Zahrádkách 1012,
Újezd u Brna, 734 435 332
Dominik Hladký,
775 024 276

Prožij pravé dobrodružství s Eragonem i ty!



sobota 18.7. – sobota 1.8. 2020

Vyplněné přihlášky rozdělte a spodní část doručte co nejdříve na uvedenou
emailovou nebo poštovní adresu. Podrobné informace o táboře obdržíte
v průběhu května.
Budeme rádi za pomoc
- při rekonstrukci tábořiště, při jeho stavbě nebo při bourání
.

SHM Klub Újezd u Brna, z. s.
Masarykova 38
Újezd u Brna, 664 53

přihláška na chlapecký tábor - 18. 7. - 1. 8. 2020
Jméno

______________________________________

Adresa, PSČ _______________________________________
Tel. rodičů ___________________________
Datum narození ____________________
Kontaktní email ____________________________________
Dne: ________________

______________________________
Podpis zákonného zástupce

Prvotní příprava tábořiště: 20. června
pomohu*

nepomohu*

Stavba tábora: 26. a 27. června
pomohu*

nepomohu*

Bourání tábora: 22. srpna
pomohu*

nepomohu*

Úhrada bude provedena:
hotově/ převodem na účet*
fakturou vystavenou na tuto
adresu:* (napište prosím na
zadní stranu přihlášky)
* Nehodící se škrtněte

Podmínky účasti na táboře:
1. Účast na programu, který je pro účastníky připraven, je povinná.
2. Tábor se hlídá i přes noc, protože kamarádi účastníků i vedoucích mohou chtít odnést z tábora vlajku nebo
nějaký jiný talisman. Každý z tábotníků hlídá sám, délka hlídky maximálně hodinu a půl.
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. Musí si jej 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.
17. Po zkušenostech z minulých let je zakázaný pozdější příjezd i dřívější odjezd účastníků.

Podpis zákonného zástupce na přihlášce značí zároveň i souhlas s tímto řádem.



