
Vážení rodiče, 
 
vyplněnou přihlášku odevzdejte a nevratnou zálohu 600 Kč uhraďte nejpozději do 31. 3. 
2018 na účet,  2301075021/2010 (Fio banka) variabilní symbol 012+6 čísel r.č. (viz. stránky 
http://www.12dohoda.cz/kontakty/) 
 
Doplatek  táborového poplatku uhraďte nejpozději do 17.6.2018. 
 
“Posudek zdravotní způsobilosti dítěte“ odevzdejte také nejpozději do 20. 6. 2018. (Má nově 
platnost 2 roky, tj. že musí být platný nejméně do 15.7.2018) 
 
Letos velká změna v dopravě na tábor a zpět!!! 
Dopravu dítěte na tábor a z tábora si každý táborník zajišťuje individuálně. Domluvte 
se mezi sebou, ať nepřijíždíte pouze s jedním dítětem. 
Nástup na tábor je mezi 14:00 - 14:30 hodin. 
Vyzvednutí z tábora je mezi 10:30 - 11:00 hodin. 
Dodržujte laskavě tento čas a na tábor nepřijíždějte ani dřív ani později.  
Děkujeme za pochopení. 
 
Při příjezdu na tábořiště  odevzdejte “Potvrzení o bezinfekčnosti” a kopii “kartičky zdravotní 
pojišťovny”. 
 
Pokud dítě užívá léky, dejte je do sáčku spolu s lístečkem, na kterém je jméno dítěte, název 
léku a přesné dávkování a při příjezdu na tábořiště odevzdejte zdravotníkovi. 
 
Všechny formuláře máte ke stažení na našich stránkách: 
http://www.12dohoda.cz/dokumenty-ke-stazeni/  
nebo na http://www.12dohoda.cz/tabor-2018/ 
 
Přečtěte si táborový řád zde. 
 
Vyhrazujeme si právo  prohlídky osobních věcí dítěte v odůvodněných případech. 
Hrubé porušování pravidel může vést k vyloučení táborníka bez finanční náhrady za 
zbývající pobyt. transport zajišťují rodiče. 
 
Letos je návštěvní den v neděli 8. 7. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin. 
Žádáme o dodržení tohoto termínu z důvodu probíhajícího programu. 
 
Dále vás žádáme o dodržení přístupové cesty na tábořiště (při všech vstupech jako je 
dovoz dětí na tábor, návštěvní den i odvoz děti z tábora. Přístupovou cestu vám viditelně 
označíme) a o nevstupování na soukromý pozemek sousedící s našim táborem.  
 
Jako každý rok je vstupenka na tábořiště maminčina buchta :-) 
 
 
Tábořiště naleznete zde:  https://goo.gl/maps/WrTYiWAitbr 

http://www.12dohoda.cz/kontakty/
http://www.12dohoda.cz/wp-content/uploads/2016/03/Posudek-zdravotn%C3%AD-zp%C5%AFsobilosti-d%C3%ADt%C4%9Bte.pdf
http://www.12dohoda.cz/dokumenty-ke-stazeni/prihlasky/bezinfekcnost/
http://www.12dohoda.cz/dokumenty-ke-stazeni/
http://www.12dohoda.cz/tabor-2018/
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https://goo.gl/maps/WrTYiWAitbr


Adresa pro dopisy na tábor: 
Obecní úřad ROUDNO 
Tábor – 12.DOHODA 
Jméno a příjmení 
792 01 Bruntál 
 
Kontakty na vedoucí tábora: 
Lenka Kubesová  
tel.: 773 653 383 
e-mail: lenka.orleans@seznam.cz 
 
Všechny další informace budeme vkládat na oddílové stránky do sekce Tábor 2018. V 
případě dotazu mě neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. 
 
Lenka 
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