
Jarní tábor 2011 

 

Datum: 5. 3. - 12. 3. 2011 

Místo: Bouda u Kohouta poblíž obce Jerlochovice, 

 okres Nový Jičín 

Cena: 1. 500,-Kč (zahrnuje: stravu, cestovné, ubytování, 

 pojištění, atd.) 

Storno poplatky účtované sdružením Stopař při zrušení přihlášky 

na pobyt účastníka ze zdravotních a rodinných důvodů ve výši 20% z 

celkové částky. V jiných případech 100%. 

Nepřehlédněte! 

Vyplněnou přihlášku na tábor odevzdejte do 28. 2. 2011. 

Poukaz uhraďte do 1. 3. 2011 na účet 

číslo 670100-2204146692/6210, VS – rodné číslo, KS - 0308. 

V případě neodevzdané přihlášky a neuhrazení poukazu ve 

stanovených termínech je zájemce vyřazen ze seznamu účastníků a 

jeho místo obsazeno náhradníkem. 

Upozornění ! 
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se 

pokynům vedoucího tábora. Vážné porušení táborového řádu může 

vést k navrácení účastníka rodičům na vlastní náklady. 

Další informace získáte: 

Ondřej Lembard: 732 111 466, ondra.lembard@gmail.com 

Jan Fojtík: 776 883 292, honza.fojtik@seznam.cz 

http://stopar.kx.cz 

 

Doporučený seznam věcí na tábor 

 spací pytel - nutný 

 karimatka, nebo jiná podložka - nutná 

 bunda teplá 

 tepláky 

 kalhoty 

 svetry, mikiny 

 trička 

 šál, čepka, rukavice 

 spodní prádlo 

 ponožky 

 úbor na spaní 

 pevná nepromokavá obuv / kanady, pohorky, ... / 

 náhradní obuv, přezůvky / cukle, tenisky, ... / 

 hygienické potřeby 

 psací potřeby 

 blok 

 baterka - svítilna 

 pláštěnka 

 ešus a hrnek, příbor 

 šátek 

 doporučené kapesné max. 150,- Kč 
 

Doporučujeme dostatek teplého oblečení, 

označení osobních věcí. 

 

 

 

 

 

 



TS STOPAŘ 
registrováno u MV ČR čj.: VS/1-1/44024/00-R 

PŘIHLÁŠKA 
Na jarní tábor pořádaný ve dnech 5. 3. – 12. 3. 2011 

Cena poukazu v Kč 1. 500,- 

Jméno a příjmení:.............................................................................. 

Rodné číslo:...................................../........................................ 

Adresa bydliště:........................................................................ 

................................................................ PSČ: ....................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:..................................... 

Zdravotní pojišťovna dítěte:..................................................... 

Telefonní spojení:..................................................................... 

E-mail:...................................................................................... 
Chci na email dostávat informace o výletech a akcích TS Stopař. (ANO/NE) 

V………………. ………. Dne………………………….. 

Podpis rodiče:  ......................................... 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Prohlašuji, že můj syn/dcera 

.......................................... 

narozen/a ................................ 

nepřišel/šla v posledních dnech do styku 

s infekční nemocí. 

Datum: 

Podpis rodičů: 

Toto prohlášení vyplňuje rodič a odevzdává se 

spolu s průkazkou pojišťovny do rukou 

zdravotníka tábora při odjezdu dítěte. 

Potvrzení nemůže být starší než 2 dny! 


