
Junák - český skaut
12. oddíl DOHODA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA
SKAUTSKÝ R&R TÁBOR 2022

pro RaR od 15 let

Závazně přihlašuji sebe nebo své dítě:

Jméno: ……………………......................................................

Bydliště: .................................................................................

Rodné číslo: ……………………..............................................

na skautský R&R tábor 12. oddílu DOHODA, který se koná ve dnech

20. 8. - 27. 8. 2022

Cena tábora je pro členy Junáka 2700,- Kč

Nevratnou zálohu 500 Kč uhradím do 13. 4. 2022 na účet č. 2301075021/2010,
variabilní symbol  uveďte 012+ prvních 6 čísel rodného čísla. Do poznámky napište:
RR+Jméno a Příjmení účastníka. Při nemožnosti konat tábor bude částka, vyjma
zálohy, vrácena. Tábor bude začínat na Štítině a končit na Slezské Hartě. Dopravu ze
Slezské Harty si zajišťuje každý sám.

Zbytek částky uhradím nejpozději do 10. 7. 2022 na účet č. 2301075021/2010,
variabilní symbol uveďte 012+  prvních 6 čísel rodného čísla. Do poznámky napište:
RR+Jméno a Příjmení účastníka.

Lékařské potvrzení odevzdám nejpozději do 10.6.2022.

Pro účast na letním táboře je nezbytné, aby dítě splnilo tyto podmínky:

1. Skautský kroj
2. Respektovat táborový řád
3. Dokumenty pro 18- (Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotní průkaz v
potravinách, bezinfekčnost, občanský průkaz, průkaz pojištěnce, doporučujeme zařídit
potvrzení o studiu nebo ISIC kartu (kdo nebude mít, bude si vstupy doplácet!), covid
potvrzení dle nařízení vlády)
4. Dokumenty pro 18+ (Zdravotní průkaz v potravinách, potvrzení pro práci s dětmi,
bezinfekčnost, občanský průkaz, průkaz pojištěnce, potvrzení o studiu nebo ISIC kartu
(kdo nebude mít, bude si vstupy doplácet!), covid potvrzení dle nařízení vlády)
5. V případě, že se na tábor přihlásí více zájemců, než je kapacita tábora, budeme

vybírat  podle našeho vytvořeného klíče

Beru na vědomí, že při hrubém porušení táborové kázně může být dítě vyloučeno z tábora bez
nároku na vrácení účastnického poplatku.



Táborový poplatek uhradím: (nehodící se škrtněte)

• přes zaměstnavatele po vystavení faktury
• převodem na účet

Podpis rodičů/plnoletého účastníka: ................................................ e-mail:

................................................  tel.: ................................................

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 13. 4.  2022
elektronicky na email lenka.orleans@seznam.cz

nebo do schránky na adrese Lazecká 99/26, Podvihov.
Po tomto termínu další přihlášky nebudeme přijímat.

Další informace na oddílových stránkách 12dohoda.cz

mailto:lenka.orleans@seznam.cz

