JUNÁK-český skaut, středisko Šíp Loštice, z. s.

SKAUTSKÝ TÁBOR Drozdovská Pila 2019
Termín tábora: 30.6.-14.7. 2019
Místo konání: Drozdovská Pila
Cena tábora: 2500,- Kč
Hlavní vedoucí tábora: Hana Vyjídáčková (776 837 345)
Zástupce vedoucí tábora: Tereza Havelková
Zdravotník: Tereza Havelková
Účastnický poplatek 2500 ,- zaplaťte na účet střediska do konce května 2019
Bankovní spojení: 2200789500/2010

VS: rodné číslo dítěte

Přihlášku odevzdejte do 30. 4. 2017!!!
Beru na vědomí:
1. že se jedná o stanový tábor
2. že při hrubém porušení kázně může být dítě vyloučeno tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku
3. Nárok na vrácení peněz za tábor nevzniká předčasným ukončením tábora
4. Tábor je pořádán v souladu se zákony, vyhláškami a normami ČR a vnitřními směrnicemi Junáka.
5. Dítě pojede na tábor bez mobilního telefonu (spojení bude zajištěno přes vedoucí)
5. si dítě nebude brát na tábor cukrovinky a jiné pochutiny (v opačném případě budou odevzdány do společných zásob)
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