
Vážení rodi�e,
Stejn� jako v minulých letech po�ítáme letos s ú�astí všech d�tí na plných t�ech týdnech tábora. 
Pouze pro p�edškolní d�ti a d�ti z první t�ídy m�žeme nabídnout odjezd z tábora ve 2/3 akce, nicmén� je

t�eba po�ítat s tím, že takto by p�išly o záv�r celotáborovéhry a celotáborového programu.
Naším cílem je dát poznat všem oddílovým d�tem kouzlo tábora a zárove� dát starším d�tem možnost

vyzkoušet si vlastní schopnosti p�i náro�n�jších programech. Program tábora tedy bude p�ipravován s ohledem
na všechny v�kové skupiny. Po�ítáme s podobn� vysokým podílem zájmových program� jako tomu bylo v
minulých letech.

Po celý tábor budeme pochopiteln� pokra�ovat v p�edávání znalostí z p�írodov�dné oblasti a to p�edevším
nenásilnou formou pomocí p�ímého kontaktu s p�írodou. Rovn�ž budeme pokra�ovat v rozvoji samostatnosti d�tí.

Jako v minulých letech navštívíme v pr�b�hu tábora �adu historických památek i chrán�ných území
p�írody, po�ítáme s programy sportovními, výtvarnými, deskovými hrami, terénními hrami a mnohým dalším.

Letní akce by m�la být vyvrcholením celoro�ní �innosti pro všechny oddílové d�ti a bylo by dobré,
kdybyste ú�ast svým d�tem umožnili.

Vypln�nou p�ihlášku odevzdejte co nejd�íve, nejpozd�ji však do konce dubna 2008.
Termín odevzdání platí pro stranu 2 p�ihlášky – Závazná p�ihláška. Stranu 3 – potvrzení léka�e, sta�í

odevzdat kdykoliv do tábora.
Složenky a žádost o p�ísp�vek pro zam�stnavatele vám pošleme jakmile p�ihlášku odevzdáte, rovn�ž

m�žeme na požádání vystavit pro zam�stnavatele fakturu. Upozor�ujeme, že uhradí-li zam�stnavatel p�ísp�vek
na pobyt dít�te na akci formou daru provozovateli akce (v našem p�ípad� je provozovatelem 45. PS Praha 6), je
hodnota tohoto daru podle zákona o dani z p�íjmu fyzických a právnických osob ode�ítána od základu dan�. V
takovém p�ípad� m�žeme s Vaším zam�stnavatelem uzav�ít smlouvu o poskytnutí ú�elov� vázaného daru.

Akce bude stát 3000 korun pokud p�ihlášku odevzdáte do konce b�ezna a 3500 korun, pokud to do
tohoto termínu nestihnete. Pro p�ípadné hosty, kte�í dostanou p�ihlášku výrazn� pozd�ji ur�íme termíny
operativn�.

Pro osoby, které dostanou p�ihlášku po 15 b�eznu, platí termín odevzdání 1 m�síc od chvíle, kdy
p�ihlášku dostanou.

D�ti jsou na akci pojišt�né pro p�ípad úrazu.
vedoucí oddílu OkO

Adresa na tábor:
Letní tábor oddílu OkO
Buková u P�eštic
pošta Merklín
334 52



ZÁVAZNÁ P�IHLÁŠKA
na letní tábor oddílu OkO

provozovatel akce: 45. PS Praha 6
(místo konání akce: Buková, Plze�ský kraj

ubytování d�tí ve stanech s podsadou)

p�ihlašuji svého syna/svoji dceru*............................................................................................

na letní tábor oddílu OkO v termínu od 27.6. do 19.8 2008

datum narození: ...................................

adresa bydlišt� v�etn� PS�: ....................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

jméno rodi�e, adresa a telefon pro p�ípad pot�eby: .................................................................

 .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

datum .......................                    podpis rodi��.............................

Poznámky: (alergie d�tí na léky, r�zná jídla, jiné zdravotní problémy a další v�ci, které

bychom podle vás m�li v�d�t) : ..............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Žádost o p�ísp�vek pro výše jmenované dít� byla podána u: .................................................

.................................................................................................................................................

Dít� je zdravotn� pojišt�no u: ................................................................................................
* nehodící se škrtn�te

Svým podpisem správnost uvedených údaj� a jsem p�ipraven na vyzvání zodpov�dné osoby Sdružení Pionýr
správnost údaj� doložit. Dávám tímto výslovn� souhlas s tím, aby Sdružení Pionýr se sídlem Senovážné nám.
977/24, Praha 1 jako správce prost�ednictvím svých organiza�ních jednotek zpracovávalo v souladu se
zákonem 101/2000 Sb. O ochran� osobních údaj� mé osobní údaje prost�ednictvím svých zpracovatel�, p�i�emž
beru na v�domí, že takto ur�ený zpracovatel �i zpracovatelé již nepodléhají mému osobnímu souhlasu. Správce
m�že používat mé osobní údaje ke své �innosti v souladu se Statutem Sdružení Pionýr a dále v rozsahu nutném
pro svou �innost. Souhlas ud�luji do odvolání, nejdéle však do doby jednoho roku po ukon�ení mé registrace u
Sdružení Pionýr. Beru na v�domí, že sv�j souhlas mohu písemn� kdykoliv odvolat a správce mé údaje do
jednoho roku zlikviduje. Zp�sob zpracování údaj� �eší interní sm�rnice Sdružení Pionýr.



ZÁVAZNÝ POKYN D�TSKÉHO LÉKA�E  
P�íloha k p�ihlášce dít�te na letní stanový tábor oddílu OkO v termínu od 27.6. do 19.7 2008

Pro ............................................................................................ nar: ......................................

Podle zdravotních záznam� uvádím, že dít� m�lo tyto nemoci: .................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

bylo �ádn� o�kováno proti .......................................................................................................

.................................................................................................................................................

alergie na .................................................................................................................................

upozor�uji na serum (druh) které obdrželo ...............................................................................

a v souladu se zdravotními p�edpisy, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být

za�azovány pouze d�ti zdravé, rozhoduji závazn�, že dít� m�že být umíst�no na akci.

datum....................                                         razítko a podpis léka�e............................



SEZNAM  V�CÍ
doporu�ujeme dít�ti s sebou následující v�ci, pokud by se Vám snad zdálo n�co zbyte�né nebo naopak
chyb�jící, obra�te se na nás.
OBLE�ENÍ:
lepší oble�ení na cestu, výlet do m�sta a

nástupy
tri�ka 
oddílové tri�ko
spodní prádlo
plavky
ponožky (bavln�né)
kalhoty dlouhé, kalhoty krátké
tepláková souprava
teplé no�ní oble�ení (noci bývají chladné),

prosíme ozna�it, že se jedná o no�ní
oble�ení

flanelová košile
svetr
v�trovka
plášt�nka
pevná obuv na výlety
tenisky
holinky
pokrývka hlavy proti úpalu
šátek
kapesníky
2 ru�níky
látkový pytel na špinavé prádlo

OSTATNÍ V�CI:
ešus
lžíce
hrnek (plechový nebo z pevného plastu)
�utora nebo plastiková láhev o objemu

minimáln� 0,5 litru
uzlova�ka
oddílový zápisník
blok
kreslící a psací pot�eby
koresponden�ní lístky (u mladších s adresou)
zavírací n�ž nebo n�ž v pouzd�e (ostrý) (pro

starší d�ti)
baterka + náhradní baterie a žárovka
toaletní pot�eby v látkovém sá�ku
vyzkoušený opalovací krém
slune�ní brýle
karimatka
igelit pod sebe o rozm�ru p�ibližn� 1x2 m
igelit p�ibližn� o rozm�ru kufru
napíná�ky+noviny+igelit na tapetování

podsady (na jednoho �lov�ka p�ibližn� na
plochu 60x400 cm)

spací pytel
prádelní š��ru a kolí�ky (sta�í jedna na

dvojici)
kapesné 
léky, které dít� užívá (nezapome�te uvést na

p�ihlášce)
obálka s kopií zdravotního pr�kazu a

o�kovacího pr�kazu
menší bat�žek (chlebník, žebradlo, ...)
batoh na vícedenní akci

DÁLE DOPORU�UJEME:
sekeru (starší d�ti)
deku

Prosím, balení konejte pokud možno spolu s d�tmi, aby d�ti v�d�ly, co s sebou mají. Doporu�ujeme
v�ci podepsat, jinak nem�žeme zaru�it, že vždy správn� poznáme, co komu pat�í. V�ci sbalte do
staršího (m�že dojít k poškození) kufru z d�vodu lepšího udržení po�ádku, p�idejte menší bat�žek
(žebradlo, chlebník, ...) na r�zné vycházky. Pro zabalení spacáku a dalších v�cí, doporu�ujeme použít i
batoh. 

V p�ípad� jakýchkoliv nejasností se na nás, prosím, obra�te.

D�kujeme za pochopení.


