LT M*A*S*H 2013

BOBROVEC

po ádá

SRAZ LETNÍHO TÁBORA
M*A*S*H 2013
11. – 13. 10. 2013
Hustope e nad Be vou
Zázemí:
Oddílová základna v lesích u Hustope í nad Be vou, zázemí
v d ev ném srubu. Ubytování na d ev ných nebo vojenských postelích
v hangáru (možnost i vlastních stan ).
S sebou:
Karti ku pojišt nce
Táborové barety, táborový zp vník
Plášt nku, nepromokavé boty, spacák, elovka, šátek na hry,
ž, škrabka na brambory, oble ení a obuv dle uvážení (hry
v lese a na louce)
Hrnek, ešus a lžíci; hygienické pot eby
Sraz:
V pátek 11. 10. 2013, na nádraží Ostrava – Svinov v 14:45
Návrat:
Ned le 13. 10. 2013, na nádraží O. – Svinov v 17:48 (p íjezd vlaku)
Cena:
350,-K
Platbu
m žete
uskute nit
na
b žný
ú et
nebo
v hotovosti do pátku 4. 10. 2013. V p ípad platby na ú et prosíme,
ineste s sebou potvrzení o zaplacení, d kujeme.

Závazné p ihlášky odevzdejte mailem nebo osobn
nejpozd ji do pátku 4. 10. 2013!
Kontakt:
Martin Štorkán, tel.: 777 616 813, e-mail: m.storkan@seznam.cz
Po adatel:
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
Sídlo: J. Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava – Dubina
O: 26518007
Web: www.skaksdakota.cz
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Bankovní spojení: 156 650 376/0600 (GE Money bank, a. s.)
Variabilní symbol = datum narození dít te, do textu prosím uve te
jméno dít te, d kujeme.
UPOZORN NÍ:
V P ÍPAD NEÚ ASTI NA SRAZU LT Ú TUJEME STORNO POPLATKY:
- 30% S UDÁNÍM D VODU (p . nemoc, úraz, vážné rodinné d vody, ...)
- 50% BEZ UDÁNÍ D VODU Z CELKOVÉ CENY SRAZU

TÁBOROVÝ

ÁD

1.Budu dodržovat rozvrh dne a zú astním se celého programu. Bez souhlasu vedoucího se
nevzdálím z tábora.
2.Budu dodržovat sm rnice a pokyny, které ur ují mé povinnosti.
3.Se všemi ú astníky a vedoucími budu žít p átelsky, ochotn a rád (a) jim pomohu, budouli mé pomoci pot ebovat a vyhnu se všem spor m a hádkám.
4.Vedoucí zodpovídají b hem pobytu za mou bezpe nost. Budu dodržovat jejich pokyny a
obrátím se na n s plnou d
rou, budu-li pot ebovat radu nebo pomoc.
5.Bez vyzvání nevstoupím do cizích stan , hangár , kuchyn , místnosti vyhrazené vedoucím
nebo jiným ú astník m, protože bych narušil (a) jejich soukromí.
6.S vyp
eným inventá em budu zacházet opatrn , abych jej nepoškodil (a) nebo
je
spole ným majetkem ú astník pobytu. Po použití vše v po ádku vrátím. Poškodím-li n co,
vždy to poctiv nahlásím vedoucímu. Poškodím-li n co úmysln , škodu uhradím.
7.Budu-li se cítit nemocen nebo se zraním, oznámím to ihned n kterému vedoucímu nebo
zdravotníkovi, pop . jiné dosp lé osob z personálu.
8.Vodu na pití budu brát jen z ur eného zdroje. Jsem si pln v dom (a) následk , které by
vznikly po použití špatné vody.
9.Dbám, aby ve stanu v n mž bydlím, a v jeho okolí, vždy bylo isto a po ádek. Odpadky
pat í do koše.
10.Ohe rozd lám jen se svolením vedoucího, a to na míst k tomu ur eném.
11.Znám význam lesa pro naše zdraví a život, proto nebudu ni it les a budu chránit okolní
írodu, v etn rostlin a živo ich . Nebudu zne iš ovat ovzduší spalováním jakýchkoliv
nevhodných p edm
.
12.Budu dodržovat pravidla spole enského chování v místnostech, p i jídle, ve spole nosti
i mimo tábor.
13. hem celého pobytu se zdržím jakýchkoliv sexuálních aktivit, konzumace alkoholických
nápoj , užívání omamných látek a kou ení tabákových i jiných výrobk .

Závazná p ihláška na sraz LT MASH
Závazn p ihlašuji svou dceru / syna ……………………………………………………………………………
na sraz letního tábora MASH v termínu 11. – 13. 10. 2013 v
Hustope ích nad Be vou.
astník se bude ídit pokyny vedoucích. Nedodržení t chto podmínek
že být p
inou vylou ení z ú asti na srazu bez nároku na
náhradu. P i neú asti mého dít te na tábo e jsem si v dom (a)
uhrazení STORNO poplatku. Prohlašuji, že jsem se svým dít tem
pro etl (a) táborový ád a nejasnosti jsem mu vysv tlil (a).
V ………………………………………………… dne …………………………………
Telefonní kontakt na rodi e:……………………………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………
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