
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 
 
 

Přihlašuji své dítě na letní tábor 1. a 2. oddílu, pořádaný organizací Junák – český skaut, z. s., střediskem Kopřivnice v 

době od 1.7. -20. 7. 2017 v blízkosti obce Vrbno pod Pradědem (Jeseníky). 

 Beru na vědomí:  
- že přihlášku je nutno odevzdat do 20. 5. 2017 

- že se jedná o stanový tábor  

- že táborový poplatek činí 3000,- (splatit do předtáborové schůzky rodičů, nebo v postupných zálohách 1000,-) 

- při hrubém porušení kázně může být dítě vyloučeno z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku  

- platbu je možno uskutečnit převodem na účet – číslo účtu: 1763261369/0800 (jako variabilní symbol uveďte datum 
narození dítěte, do zprávy příjemci jméno a číslo oddílu: Stopaři mají číslo 1 a Veverky číslo 2)  
 
Předtáborová schůzka rodičů se bude konat v pátek 26. 5. 2017 v 17:00 v klubovně.  

 

V …………………………. dne ………….        ………………………………………………. 

             Podpis rodičů nebo zák. zástupců 

 

 
Jméno, příjmení 
 

 

 
Rodné číslo 
 

 

 
Trvalé bydliště 
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