Chceš si popovídat o táboře, předat zážitky a zahrát si hry?
Tak přijeď na:

Pořadatel:
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
Sídlo: J. Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava – Dubina
IČO: 26518007
Web: www.skaksdakota.cz

SRAZ LETNÍHO TÁBORA

Bankovní spojení: 156 650 376/0600 (GE Money bank, a. s.)
Variabilní symbol = datum narození dítěte, to textu prosím uveďte jméno dítěte, děkujeme.
UPOZORNĚNÍ:

Hvězdná brána

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI NA SRAZU LT ÚČTUJEME STORNO POPLATKY:
- 30% S UDÁNÍM DŮVODU (př. nemoc, úraz, vážné rodinné důvody, ...)
- 50% BEZ UDÁNÍ DŮVODU Z CELKOVÉ CENY SRAZU
…………………………………………………………………………………………………………………………………

TÁBOROVÝ ŘÁD

S sebou:

1. Budu dodržovat rozvrh dne a zúčastním se celého programu. Bez souhlasu vedoucího se nikam nevzdálím.

 Kartičku pojištěnce

2. Budu dodržovat směrnice a pokyny, které určují mé povinnosti na srazu.
3. Se všemi účastníky srazu a vedoucími budu žít přátelsky, ochotně a rád(a) jim pomohu, budou-li mé pomoci

 Táborové tričko, táborový
áborový zpěvník

potřebovat a vyhnu se všem sporům a hádkám.

 Pláštěnku

4. Vedoucí jsou mí starší přátelé a zodpovídají během pobytu na srazu za mou bezpečnost. Budu je poslouchat,

 Spacák, deku, oblečení na spaní

dodržovat pokyny, které mi dávají a obrátím se na ně s plnou důvěrou, budu-li potřebovat
radu nebo pomoc.

 Oblečení a boty na ven a oblečení do budovy (2-3x)

5. S vypůjčeným inventářem budu zacházet opatrně, abych jej nepoškodil, neboť je společným majetkem

 Přezůvky

účastníků srazu. Po použití vše v pořádku vrátím. Poškodím-li něco, vždy to poctivě nahlásím vedoucímu.

 Hrnek (ešus a příbor nebrat)

Poškodím-li něco úmyslně, škodu nahradím.
6. Budu-li se cítit nemocen nebo se zraním, oznámím to ihned vedoucímu.

 Kartáček, pastu, ručník, mýdlo

7. Vodu na pití budu brát jen z určeného zdroje. Jsem si vědom (a) následků, které by vznikly po použití

 Nutné léky (s dávkováním
ováním a podepsané)

špatné vody.
8. Budu dodržovat pravidla společenského chování v místnostech, při jídle i ve společnosti.
9. Nebudu používat nožík a jiné nástroje bez dovolení, stejně tak i zápalky, zapalovač, sekyru, petardy, aj.
10. Na srazu je zakázána konzumace tatarské omáčky a ostatních pokrmů ze syrových vajec, dále energy

Kdy? 27.9. – 29.9.2013

drinků a jiných výrobků obsahujících kofein a další nevhodné látky.
11. Během celého pobytu se zdržím konzumace alkoholických nápojů, užívání omamných látek, kouření a

Kde? Vítkov – Klokočov

dalších nežádoucích aktivit.
12. Na srazu není dovoleno mít žádná zvířata a jakoukoliv elektroniku.

Co se bude dít? Hrát deskové i běhací hry, hrát na kytaru, zpívat, prohlížet si fotky

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Závazná přihláška na sraz LT Hvězdná brána

z tábora …
Kde se bude spát? Ve zděné budově, v šesti lůžkových pokojích

Závazně přihlašuji svou dceru / syna ............................................................................................................ na sraz

Sraz? V pátek 27. 9. 2013, na nádraží Ostrava – Svinov v prosklené hale,
hale v 8.00

Účastník se bude řídit pokyny vedoucích. Nedodržení těchto podmínek může být příčinou k vyloučení z

letního tábora Hvězdná brána v termínu 27. - 29. 9. 2013 ve Vítkově – Klokočově.
účasti na srazu bez nároku na náhradu. Při neúčasti mého dítěte na táboře jsem si vědom(a) uhrazení

Návrat? Neděle 29. 9. 2013,, na nádraží Ostrava – Svinov, přibližně v 17.30

STORNO poplatku. Prohlašuji, že jsem se svým dítětem pročetl(a) táborový řád a nejasnosti jsem mu
vysvětlil(a).

Cena? 550,-Kč

(platbu můžete uskutečnit na běžný účet nebo v hotovosti do 24. 9. 2013.
2013 V případě

platby na účet prosíme přineste s sebou potvrzení o zaplacení, děkujeme).

Závazné přihlášky odevzdejte mailem nebo osobně nejpozději do 24. září 2013! Kontakt pro
přihlášení a jakékoliv dotazy:
Tomáš Robenek, tom.robenek@gmail.com,
tom.robenek@gmail.com tel.: 606 602 169

V …………………………….……………………… dne ………………………………………………………
Telefonní kontakt na rodiče: ........................................................................
Podpis zákonného zástupce: ...........................................................................

