
24. – 30. 7. 2016

NÁSTUPNÍ
LIST

na chatě březiny v kateřinicích

www.7ph.royalrangers.cz

Vydáme se po stopách hrdinů. Zjistíme jak Mojžíš vyvedl lid z egypta. Jak 
se mladý David postavil obru Goliášovi a co pro nás udělal Ježíš.

Budou připraveny hry a další činnosti, ve kterých se mohou děti realizovat 
a rozvíjet. Tábor pořádá RR a ČCE Hodslavice pro děti z Hodslavic a okolí.  

Zveme všechny další kamarády, kteří se chtějí něco nového naučit a 
dozvědět o Bohu. Pro děti budou kromě tématických her v námořnickém 

stylu připraveny různé workshopy, kde se naučí rozdělávat oheň, vázat 
uzly, poznávat kytky, stromy a přírodu, zpívat, tančit a další činnosti. 
Vítáni jsou všichni, kdo by s námi chtěli zažít opravdové prázdninové 

dobrodružství.  

Dobrodružství zažijeme na chatě Březiny v Kateřinicích

Táborové info
Cena: 1700 Kč (pokud víte o potencionálních sponzorech, 
 tak se ozvěte, rádi pak tábor slevníme).  

Slevy: sourozenci mají 100 Kč slevu, ikdyž jede s námi jeden 
 na malý a druhý na velký tábor. 

Platby: buď  v hotovosti na adrese Hodslavice 40, 742 71
 (nejpozději týden před táborem) Kdo nám (né kvůli 
 nemoci) odřekne, nárokujem si 500 Kč nevratnou zálohu. Příjmový doklad;
 vystavení faktur a potvrzení o účasti na táboře děláme na vyžádání. 
 
 číslo účtu: 218085967
 kód banky: 0300  
 variabilní symbol: 777+rodné číslo dítěte
 ( jenom rok, měsíc a den - to co je za lomítkem, tak už ne) 
 Platbu tábora na účet nám prosím nahlaste, ať máme všechny peníze 
 před táborem k dispozici. 

Odjezd na tábor:
v neděli 24. 7. vlakem z Valašského Meziříčí - 9:21
sraz v 8:50 na vlakovém nádraží.

Návrat z tábora:
v sobotu 30. 7. autobusem do Valašského Meziříčí 13:51
na autobusovém nádraží.
(v ceně tábora jsou skupinové jízdenky)

Prosíme rodiče, aby se domluvili mezi sebou na odvozu dětí.
Zavazadla dětí se budou odvážet z nádraží na chatu.

Nedoporučujeme dětem dávat mobilní telefony.  
Po celou dobu tábora jsme k dispozici na tel.: 777 043 083

Hlavní vedoucí tábora: 
Lukáš Sulovský, mobil: 777 043 083, Hodslavice 40, 742 71

Zástupce:  Eva Sulovská, 724 124 000

Nástupní list na tábor 

Předběžná přihláška je brána, jako závazná, takže pokud 
se něco změní vyrozumějte nás prosím, co nejdříve. 

Řádně vyplněný nástupní list je nutno odevzdat v den 
odjezdu jinak nemůžeme vzít na tábor. 

Jméno:    

Příjmení:    

Rodné číslo: 

Bydliště: 

Telefon /e-mail: 

Pokud požadujete potvrzení pro zaměstnavatele nebo vyřídit 

příspěvek ze Soc. fondu TŽ, uveďte jméno zaměstnaného 

rodiče  a jeho ev.č.): 

Potvrzuji svým podpisem, že se tábora zúčastním v celé délce 

jeho konání, podřídím se programu a vedení tábora, jsem 

pojištěn proti zodpovědnosti za škody a zaplatím dohodnutou 

částku.

V  dne:

podpis účastníka

podpis rodičů nebo zákonných zástupců

Souhlasím, že případně zbylé peníze budou použity na další činnost Royal Rangers. 
Souhlasíme s fotografováním dětí během tábora. (Fotky pak budou k dispozici po táboře na 
vyžádání na CD.) Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu 
mezi Vámi a organizací Royal Rangers, a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou 
dále poskytnuty ústředí Royal Rangers a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci 
splnění podmínek pro získání  státních dotací.  Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve 
smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, s výše uvedeným 
zpracováním osobních údajů.

Tento list spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny a posudku od 
lékaře odevzdá dítě při nástupu na tábor. Datum podpisu rodičů na : 
„Prohlášení zákonných zástupců…” musí být v den odjezdu na tábor
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Vybavení
Zavazadlo doporučujeme jedno, tzn. krosnu, či jinou 
batožinu. Ať si děti netahají věci po různých igelitkách, 
hlavně ať se ve svých věcech vyznají a ví co je jejich. 
Spacák je možno zabalit jako druhé zavazadlo - nejlépe mít 
věci podepsané.

Batohy s věcma budou odvezeny od nádraží autem na 
chatu. Dětem na cestu sbalte nejlépe do malého batůžku 
svačinu na oběd a pití. První jídlo bude odpolední svačinka a 
pak večeře. Cesta na chatu je delší, proto doporučujeme 
dobrou obuv a pláštěnku.

- spacák 
- tepláky na spaní
- horší tepláky do přírody
- 3x tričko s krátkým rukávem
- 2x mikinu
- svetr
- 6x ponožky
- 6x spodní prádlo
- rifle nebo jiné pevné kalhoty
- kraťasy
- bundu nebo větrovku
- dobrou pláštěnku
- klobouk nebo kšiltovku
- tenisky
- gumáky nebo nepromokavé boty
- ručník, mýdlo 
- pastu a kartáček na zuby
- sluneční brýle a opalovací krém

- plavky
- větší šátek
- baterku s náhradními monočlánky
- prupisku, kapesní nůž, KPZ
- kapesné max. 200 Kč
- průkaz na slevu jízdného
- sáček na špinavé a mokré věci
- menší batůžek
- bibli - máš-li
- repelent
- sešit nebo-li cancák na zážitky
- láhev na vodu
- hudební nástroj máš-li 
- kopii kartičky pojišťovny
- papuče
- plavací kruh nebo rukávky do vody
- papuče do chaty

Do jednoho zavazadla - nejlépe batohu, zabalit minimálně: 

Sváteční pěkné oblečení není potřeba, snad jen na cestu 
vlakem, u všeho ostatního hrozí poničení během tábora.

Všeobecné podmínky tábora
Dítě, které je nám svěřeno do péče během tábora, by mělo 
respektovat táborové pravidla. Pokud dochází k vážnému 
narušování ze strany táborníka, vymezujeme si možnost poslat 
jej domů, s tím, že vrátíme část peněz podle dnů strávených na 
pobytu. 

Vážné porušování je:
- Ohrožení sebe a druhých nevhodným chováním, např.  
zakládání ohně mimo místa pro něj určené, úmyslná hladovka 
spojená s konzumací sladkostí.
- Evidentní ničitelské sklony vůči vybavení tábora a druhých
- Podrývání autority vedoucích
- Útěky z tábořiště

Dítě je nejprve napomenuto a upozorněno, proč jeho chování 
není v pohodě a pokud by se s tím nebylo schopno srovnat, 
není možné nechat jej narušovat program a rušit ostatní. Budou 
upozorněni rodiče a bude posláno domů.

Rady pro balení :)
- Prosím nedávejte dětem mnoho cukrovinek a žádné cenné 
věci jako hodinky, řetízky, zlaté náušnice apod. 
- Nedávejte dětem žádné nové věci - budeme celou dobu v 
přírodě, kde při hrách a táboření hrozí poškození. Trička a 
prádlo jen bavlněné - ne silonové, ne malé, ani moc volné! Ať 
si děti také neberou zbytečnosti.
-  Je dobré označit věci monogramy. 
- Musí-li vaše dítě užívat nějaké léky, nezapomeňte je přibalit a 
k prohlášení zákonných zástupců napište zdravotníkovi 
podrobný návod jejich užívání.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
ve smyslu zákona 258/2000SB., o ochraně veřejného zdraví, 

v platném znění

Prohlašuji, že lékař nenařídil dítěti  

nar.  bytem 

      změnu režimu.

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,horečka apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatřerní. Není mi též 

známo, že  v posledních dvou týdnech dítě přišlo do styku s osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a s nařízeným karantenním 

opatřením. Dítě je schopno zúčastnit se tábora na chatě Březiny v Kateřinicích 

v termínu 12.7.-18.7.2015.

 Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto 

prohlášení bylo nepravdivé

Dítě je:    plavec – neplavec*    *nehodící se škrtněte

Jiná omezení/léky/upozornění: 

Kontakt na zákonné zástupce běhen konání tábora je možný na těchto 

telefonních číslech: (rodiče, příp. Jiní příbuzní, kteří jsou schopni v případě zdravotních či jiných 

problémů zajistit jeho odvoz)

V   dne:                                                                 

Podpis zákonných zástupců dítěte:


