
 

Informace o táboře: 

 
Pořadatel:        Junák - český skaut, Středisko Impeesa Zlín, z. s. 
Termín:             19.7.2020 až 2.8.2020 
Místo:             Tábořiště u obce Vlachovice, okres Zlín, 49°8'27.045"N, 17°56'17.962"E 
Cena:             3 750,- Kč (3 000,- Kč + 750,- Kč) FINÁLNÍ CENA JE 3000,- (2 000,- ZA ½ TÁBORA) 
            (dotace 750,- Kč od Magistrátu města Zlína pro účastníky s trvalým bydlištěm ve Zlíně) 
 
Příjezd 19.7. od 15:00 do 16:00 hod – předání dokumentů a táborníka, bude probíhat vzhledem 
k epidemiologické situaci před místem tábořiště.  
 
Odjezd 2.8. – po skočení kompletního bourání tábořiště (to začíná v 8:00 hod), možnost přespat na 
táboře z 1.8 na 2.8 (příjezd možný po 17:00 hod , spacák a stan sebou), zúčastnit se můžete 
tábornického ohně a pomoci s bouráním tábora. 
 
 
Platba 3 000,-  Kč na č.u.  2500926220/2010 
 
Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, který přidělí vůdce tábora, a do poznámky pro příjemce 
uvést jméno účastníka tábora, za kterého byla platba provedena! 
Variabilní symbol: Přidělí vůdce oddílu 
Poznámka pro příjemce: Jméno účastníka tábora → Př.: Jan Novák 
 

Storno poplatky: 
50% ceny tábora   31 – 10 dní před táborem 
75% ceny tábora   9 – 3 dny před táborem 
100% ceny tábora  3 a méně dní před táborem 

Při nástupu na tábor: 

 Vyplněná přihláška na tábor 

 Potvrzení o bezinfekčnosti v den tábora – na určený dokument 

 Posudek o zdravotní způsobilosti – nesmí být starší 2 let 

 Kopie zdravotní kartičky 

 Léky, zdravotní omezení či jiné specifika - popište do dotazníku o zdravotním stavu dítěte 

 Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu  

Uveďte dostupné telefonní číslo, v případě nutnosti kontaktování. Vaše dítě v případě drobných zranění 
či onemocnění, ošetřuje táborový zdravotník, případně jej vezeme do ambulance. Dle závažnosti 
problému, které by dítě limitovalo pro další činnost, kontaktujeme rodiče, aby si pro dítě přijeli a odvezli 
si jej do domácího léčení. 

Upozorňujeme, že v úvodu tábora vybíráme mobilní telefony – ty pak umístíme na dostupné místo, kde 
jej mohou táborníci v určených časech použít na telefonování či psaní sms. 

Rodiče se mohou vzájemně domluvit na spolujízdě svých dětí. 

  

Junák – český skaut, Středisko Impeesa Zlín, 18. oddíl Templáři 

Vůdce oddílu – Ondřej Hájek 

Tel: 603 105 222, 603 145 394, E – mail: OH18@seznam.cz 

Zástupce vůdce oddílu – Aleš Jaroš 

Tel: 775 346 634, E-mail: ales.jaros@gmail.com 
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