LT DETEKTIVNÍ ŠKOLA 2014

BOBROVEC

pořádá

Sraz letního tábora
DETEKTIVNÍ ŠKOLA 2014
26. – 28. 9. 2014
Zázemí: Zděná vytápěná budova (středisko volného času). Ubytování
na postelích ve vlastním spacáku.
S sebou:
• Kartičku pojištěnce
• Táborové bundy, táborový zpěvník
• Pláštěnka, spacák, čelovka, šátek na hry, oblečení a obuv dle
uvážení (program venku i v budově), přezůvky do budovy, psací
potřeby, blok, hygienické potřeby
• Své osobní věci sbalit tak, abyste byli schopni jejich přenosu.
Jedou spolu s vámi vlakem. Z vlaku na ubytování cca 1 km.
Sraz:
V pátek 26. 9. 2014, nádraží Ostrava – Svinov v 14:15
Návrat:
Neděle 28. 9. 2014, nádraží O. – Svinov v 17:12 (příjezd vlaku)
Cena:

450,-Kč

Závazné přihlášky a platbu (možno i přes účet, viz druhá strana)
odevzdejte mailem nebo osobně nejpozději do pátku 19. 9. 2014!

Kontakt:
Martin Štorkán, tel.: 777 616 813, e-mail: m.storkan@seznam.cz
Pořadatel:
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
Sídlo: J. Maluchy 26/4, 700 30, Ostrava – Dubina
IČO: 26518007
Web: www.dakotaci.cz
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Bankovní spojení:

POZOR, ZMĚNA ÚČTU!
2200601643 / 2010 (Fio banka, a.s)
Variabilní symbol = datum narození dítěte, do textu prosím uveďte jméno dítěte,
děkujeme.
UPOZORNĚNÍ:

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
1.Budu dodržovat rozvrh dne a zúčastním se celého programu. Bez souhlasu vedoucího se nevzdálím z
tábora.
2.Budu dodržovat směrnice a pokyny, které určují mé povinnosti.
3.Se všemi účastníky a vedoucími budu žít přátelsky, ochotně a rád (a) jim pomohu, budou-li mé pomoci
potřebovat a vyhnu se všem sporům a hádkám.
4.Vedoucí zodpovídají během pobytu za mou bezpečnost. Budu dodržovat jejich pokyny a obrátím se na ně
s plnou důvěrou, budu-li potřebovat radu nebo pomoc.
5.Bez vyzvání nevstoupím do cizích stanů, hangárů, kuchyně, místnosti vyhrazené vedoucím nebo jiným
účastníkům, protože bych narušil (a) jejich soukromí.
6.S vypůjčeným inventářem budu zacházet opatrně, abych jej nepoškodil (a) neboť je společným majetkem
účastníků pobytu. Po použití vše v pořádku vrátím. Poškodím-li něco, vždy to poctivě nahlásím vedoucímu.
Poškodím-li něco úmyslně, škodu uhradím.
7.Budu-li se cítit nemocen nebo se zraním, oznámím to ihned některému vedoucímu nebo zdravotníkovi,
popř. jiné dospělé osobě z personálu.
8.Vodu na pití budu brát jen z určeného zdroje. Jsem si plně vědom (a) následků, které by vznikly po použití
špatné vody.
9.Dbám, aby ve stanu (pokoji) v němž bydlím, a v jeho okolí, vždy bylo čisto a pořádek. Odpadky patří do
koše.
10.Oheň rozdělám jen se svolením vedoucího, a to na místě k tomu určeném.
11.Znám význam lesa pro naše zdraví a život, proto nebudu ničit les a budu chránit okolní přírodu, včetně
rostlin a živočichů. Nebudu znečišťovat ovzduší spalováním jakýchkoliv nevhodných předmětů.
12.Budu dodržovat pravidla společenského chování v místnostech, při jídle, ve společnosti i mimo tábor.
13. Zákaz jakýchkoliv zbraní, kromě kapesních nožů do délky čepele 10 cm.
14.Během celého pobytu se zdržím jakýchkoliv sexuálních aktivit, konzumace alkoholických nápojů, užívání
omamných látek a kouření tabákových či jiných výrobků.

Závazná přihláška na sraz LT DETEKTIVNÍ ŠKOLA
Závazně přihlašuji svou dceru / syna ……………………………………..…………………,
datum nar. …………………………………. na sraz letního tábora DETEKTIVNÍ ŠKOLA
v termínu 26. – 28. 9. 2014 v Budišově nad Budišovkou.
Účastník se bude řídit pokyny vedoucích. Nedodržení těchto podmínek může být
příčinou vyloučení z účasti na srazu bez nároku na náhradu. Při neúčasti mého
dítěte na táboře jsem si vědom (a) uhrazení STORNO poplatku. Prohlašuji, že jsem
se svým dítětem pročetl (a) táborový řád a nejasnosti jsem mu vysvětlil (a).
V ………………………………………………… dne …………………………………
Telefonní kontakt na rodiče…………………………………………
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………
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