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PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR Budišov n.B. I.turnus č…….. /2019  

Termín:  Sobota 29.6.2019 (ještě upřesníme informátorem, možnost dojezdu na tábořiště individuálně – s rodiči) – 

Úterý 16.7.2019 (návrat odpoledne, individuální odjezd z tábořiště možný během odpoledne po úklidu) 

Místo konání: Na našem tábořišti v Budišově nad Budišovkou – Podlesí, Podleský Šifrák - Mokřina  

Stavění tábora pro starší a pro práce chtivé rodiče – 21.-23.6.2019 a také pravděpodobně ještě víkend před – sekání 

louky, těžba dřeva.  

Cena tábora: 3.600,-- Kč pro členy Asociace TOM – KČT (mají zaplaceny příspěvky na rok 2019), 3.900,-- Kč 

pro nečleny.  

Návštěvní den pro rodiče: Pokud bude, tak termín upřesníme a vyvěsíme na webových stránkách. Předběžně 

počítáme v sobotu 6.7.2019. Pro ty, co chtějí zůstat do neděle, chystáme program…možná vodácký…  
Jméno a příjmení táborníka: ………………………………………… Přezdívka: ……………... 

Narozen: ……………   Zdravotní pojišťovna: …….……………ČOP nad 15 let………………….. 

Bydliště včetně PSČ: ………………………………………………………………………………… 

Telefon nebo jiné spojení +,e-mail:…..……………………………….…………………………… 

Jméno matky a spojení: …………..………………………………………..………………………… 

Jméno otce a spojení: ………………………………………………………………………………… 

Upřesněte, pokud požadujete některý z následujících dokumentů: 

 Žádost o příspěvek pro odbory nebo zaměstnavatele ……………………………………… 

 Fakturovat tábor na….…………………………………………………………….………... 
(dodejte adresu, splatnost, IČO a případně další náležitosti nutné k fakturaci, objednávku…) 

 jiné potvrzení ………………………………………………………………………………. 
 

      Potvrzení o účasti na táboře obdrží zájemci po táboře, případně Vám potvrdíme firemní formuláře! 
 Doporučujeme rodičům pořídit si před odevzdáním kopii této přihlášky. 

 Přihlášku odevzdejte vyplněnou a podepsanou do 15.5.2019 . 

 Tábor zaplaťte do 15.6.2019. Upřednostněte prosím platbu hotově oproti dokladu, převod z účtu na účet nebo 

vklad na účet oddílu na kterékoliv pobočce České spořitelny. Jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky, 

které je stejné s přihlašovacím číslem na našich webových stránkách + 2019, např. pořadí 15 je VS 152019. 

bez lomítka. Bankovní účet je napsán ve spodní části přihlášky. 

 Pokud máte platné potvrzení od lékaře, že je dítě schopno se účastnit turistického stálého stanového 

tábora, dodejte nám prosím kopii – nebo jiné odpovídající potvrzení o zdravotním stavu.  Nemusíte poté 

vyplňovat druhou stranu přihlášky. Je potřeba ale potvrzení, že táborník je ŘÁDNĚ OČKOVÁN! 

 Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jímž se každý účastník 

musí řídit. Jejich nedodržení může vést k vyloučení bez nároku na vrácení táborového poplatku.  

 Tábor má zaměření turistické, tábornické, cyklistické a vodácké, nutné je vlastní kolo a povinné vybavení 

(přilba, osvětlení atd.). Podrobnější informace o táboře, odjezdu, příjezdu atd. obdržíte v průběhu května a 

června 2019. Sledujte prosím naše webové stránky www.cmoudik.cz   

 Před odjezdem na tábor poprosíme rodiče o mejlovou zprávu, zda člen pojede na tábor s námi anebo bude 

přivezen a odvezen rodiči. 

 

V …………………dne ……….…………..       

 

   ………………………………………………. 

                         Podpis  zákonného zástupce táborníka 
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