Milí rodičia, milé deti!

Tak ako každé leto, aj tento rok vyvrcholí náš
celoročný program letným táborom. My starší pre
vás pripravíme 9 dní skvelého programu, zážitkov a
dobrodružstiev. Pracujeme na tom, aby tábor bol čo
najlepší a stal sa znova silnou a nezabudnuteľnou
udalosťou, na ktorú si budete ešte aj po rokoch s
radosťou spomínať. Radi by sme pripomenuli, že
všetok program, zásobovanie, vybavovanie,
účtovníctvo a prípravu robíme celkom zadarmo.
Skautskí vodcovia sú dobrovoľníci, ktorí sa práci
pre skauting venujú vo svojom voľnom čase, na
úkor brigád, cestovania alebo rodinných dovoleniek.
Za všetky tie hodiny, dni a týždne nám je odmenou
dobrý pocit. Robíme to preto, lebo sme
presvedčení, že skautská výchova má zmysel a
význam. Práca pre druhých nás napĺňa a veľmi
baví!

Termín letného skautského tábora je od nedele 1. júla 2018 do pondelka 9. júla 2018. Tento rok sa
náš skautský tábor uskutoční na lúke v blízkosti obce Kubrica (necelých 20 km od Dubnice). Poplatok
za tábor pre registrovaných členov je 100 eur a je v ňom zahrnutá strava 5x denne, ubytovanie
v dvojposteľových podsadových stanoch (lôžko cca 50 cm od zeme), poistenie dieťaťa, potreby na
program, materiál na stavbu tábora a do kuchyne, výlet a odmeny pre deti na konci tábora.
Reálne náklady na tábor sú vyššie, rozdiel je hradený z dotácie z Ministerstva školstva SR a z 2% z dane,
ktoré ste nám poukázali. Snažíme sa dostať cenu tábora na prijateľnú úroveň a dúfame, že je pre Vás
primeraná. Ak by hrozilo, že Vaše dieťa sa nezúčastní tábora len kvôli nedostatku financií, prosím,
neváhajte nás kontaktovať. Určite nájdeme možnosť, ako vyriešiť tento problém.
Čo si odporúčame zobrať so sebou:
Veľký batoh/cestovná taška (objem 50-80l), spacák (aspoň do 0°C) a karimatku, menší batoh na výlety,
dostatok tričiek, ponožiek a spodnej bielizne, teplé ponožky, vreckovky, pršiplášť, sveter alebo mikina, dlhé
nohavice, krátke nohavice, tepláková súprava, šiltovka, plavky, vetrovka, gumáky/staršie topánky, sandále,
tenisky, pevnejšie turistické topánky, uterák, hygienické potreby (zubná kefka, pasta, mydlo, hrebeň,...),
krém na opaľovanie, repelent proti hmyzu, slnečné okuliare, baterka, plastová fľaša na pitie, hrnček, ešus
(miska na jedlo), príbor, preukaz poistenca + prehlásenie o zdravotnom stave.
Prihlášku je možné odovzdať do 1. júna 2018 spolu so zaplatením zálohy vo výške 50 eur! (okrem
osobitne dohodnutých podmienok). Zvyšok účastníckeho poplatku treba uhradiť pred nástupom na
tábor.
Niekoľko dní pred táborom dostanete do schránok záverečné pokyny týkajúce sa presného času
odchodu, prípadne iných informácií.
Počas celého tábora bude prítomný kvalifikovaný zdravotník.
V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať.
Andrea Lalinská 0918 344 100, Martin Bútora 0907 553 833

Záväzná prihláška na Skautský letný tábor 2018
Kubrica 01.07.2018 – 09.07.2018
meno a priezvisko účastníka

dátum narodenia

adresa

rodné číslo

meno a priezvisko matky

email
telefón

meno a priezvisko otca

email
telefón

Dieťa má tieto zdravotné problémy a obmedzenia:

Dieťa pravidelne užíva tieto lieky (aké a kedy):

_________________________________________
podpis zákonného zástupcu

Prehlásenie rodičov (zákonných zástupcov):
Týmto prehlasujem, že sú mi známe podmienky prevádzky letného stanového tábora a že som v prihláške
uviedol všetky dôležité informácie týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa a že prípadné zmeny zdravotného
stavu, zistené po odovzdaní tejto prihlášky oznámim najneskôr pred začiatkom tábora. Súčasne prehlasujem, že
vzhľadom na stanovený charakter tábora je telefonické spojenie uvedené v prihláške platné po dobu konania
tábora.

_________________________________________

podpis zákonného zástupcu

