Přihláška na letní tábor
MOP Pacov 2017
„Poselství od domorodců“
Závazně přihlašuji své dítě
narozené

na (zaškrtněte)

o Putovní tábor: 9.8. – 12.8. 2017
odchod z Pacova: středa 9. srpna v 15:00, sraz v klubovně MOP již ve ve 14:00 (horní parkoviště u zámku
v Pacově), příchod na Osadu Slunce: sobota 15. srpna do 13:00
o Stanový tábor: 12.8. – 19. 8. 2017 na Osadě Slunce
příjezd: 13:00 – 15:00
odjezd: 13:00 – 15:00
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Věk
Telefon, e-mail na rodiče
Zdravotní stav dítěte
Užívané léky (dávkování)
Prodělaná vážná onemocnění
Alergie, zdravotní omezení
Další informace o dítěti
(plavec/neplavec; velikost trička, aj.)

Zákonný zástupce, telefon
Osoba pověřená k vyzvednutí
Na táboře budou mít děti možnost zúčastnit se indiánské sauny (potní chýše). Pokud má Vaše dítě zdravotní problémy
a nemůže se této aktivity (sauny) účastnit, uvedtě to prosím zde:
může X nemůže
Prohlášení:
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s použitím fotodokumentace z tábora pro propagaci
aktivit ČSOP Pacov.
V………………………. dne …………………..

Podpis……………………

Vyplněnou přihlášku pošlete na mail moppacov@email.cz nebo ji odevzdávejte na radnici, 1. podlaží - dveře vpravo,
k Ivaně Ťoupalové, (kancelář Via rustica).

Informace pro rodiče
Putovní tábor: 9.8. – 12.8. 2017
Odchod z Pacova: středa 9. 8. v 15:00, sraz v klubovně MOP již ve ve 14:00 (horní parkoviště u zámku
v Pacově), příchod na Osadu Slunce: sobota 15. 8. do 13:00
Stanový tábor: 12.8. – 19. 8. 2017 na Osadě Slunce
příjezd: 13:00 – 15:00
odjezd: 13:00 – 15:00
Příspěvek na tábor prosíme zaplaťte převodem na účet ČSOP Pacov (195369667/0300), jméno dítěte vložte do
poznámky.
Příspěvek na tábor
putovní
stanový
celkem

Členové MOP Pacov
400 Kč
1 700 Kč
2100 Kč

Ostatní děti/mládež
400 Kč
1 900 Kč
2 300 Kč

S sebou na stanový tábor:
Léky, kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti (píší rodiče, datum podpisu nesmí být starší jednoho dne ),
potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vystavuje lékař, platí celý rok), kartička MOP (pokud ji vlastníte),
vhodná obuv a oblečení do terénu, holínky, pláštěnka, spacák a karimatka, batůžek, baterka, plavky, šátek, psací
potřeby, osobní potřeby, hygienické potřeby, staré prostěradlo na lehátko do stanu. Informace o putovním táboru
obdrží účastníci po přihlášení zvlášť.
Základna Osada Slunce:
Táborová základna Chválkov „Osada Slunce“ se nachází ve chválkovských lesích 7 km od Černovic u Tábora. Z
Černovic - směr Kamenice nad Lipou, za vesnicí Rytov odbočka doprava (směr vesnice Chválkov), dále asi 2 km
kolem železniční stanice Chválkov až na "Osadu Slunce", která se nachází vlevo ještě před vesnicí Chválkov.
Vybavení a zázemí:
Základna je plně vybavena a splňuje podmínky pro zotavovací akce dle zákona. El. energie, vlastní studna
koupelna se sprchou, letní noční WC, stany s podsadou, jídelna, klubovna, kuchyň, místnosti pro ubytování dětí za
nepříznivého počasí.
Kvalifikovaný personál:
Hlavní vedoucí, vedoucí, instruktoři, odborníci na doplňkové aktivity, zdravotník, personál kuchyně.
Upozornění:
1. Prosíme rodiče, aby dětem, které se budou účastnit putovního i stanového tábora, přivezli nezbytné věci na
Osadu Slunce 12. srpna mezi 13:00 a 15:00.
2. Upozorňujeme, že na osadě je pouze omezený telefonní signál. Pokud budete cokoliv potřebovat, volejte v době
poledního klidu (12:00 - 14:00) a buďte, prosím, trpěliví. V případě nutnosti bude vždy k dispozici dodatečně
upřesněné číslo (např. provozní personál, který neopouští základnu). Nejsou povoleny mobilní telefony a jiné
elektronické přístroje pro děti. V případě nutnosti je možné volat rodičům z mobilních telefonů vedoucích.
4. Veškeré další informace k táboru podá hlavní vedoucí Mgr. Filip Kačer na telefonu 728 886 514 a emailu
moppacov@email.cz.
5. Prosba o sponzorské dary: Kromě finančních darů nám velmi pomohou jakékoli dary do kuchyně (ovoce,
zelenina buchta apod.), výtvarné a kancelářské potřeby, hmotné ceny pro táborníky, využijeme i předměty, které
jsou pro vás neužitečné, ale my je můžeme použít při hrách.

