
Junák – český skaut, 3. oddíl Poutníci, středisko K. Šimka Hradec Králové, z. s. 
Sokolovská 79/1, Hradec Králové 2, 500 02 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
3. ODDÍLU POUTNÍCI 

Jméno a příjmení  
dítěte 

 

Rodné číslo  

Bydliště  

PSČ  E-mail  

Mobil 
 Zdravotní 

pojišťovna 
 

 
Místo konání tábora 
 
Termín tábora 
 

 

Helvíkovice u Žamberka 
 

3. 7. – 17. 7. 2021 
(Tábor začínáme stavět již v pátek 2. 7. odpoledne a oficiálně tábor zakončíme v 
sobotu 17. 7. po sklizení táborových věcí a úklidu na tábořiště v cca 12:00 hod.) 

Adresa rodičů v době 
konání tábora 

 

Mobil na jednoho z rodičů  Velikost trička 
dítěte 

 

 

Táborový poplatek za 
jednotlivce 

 

2 800,- Kč až 3 700,- Kč 
 

2 300,-Kč až 3 700,-Kč v případě sourozenců (částka za jednoho) 
Táborový poplatek za 
sourozence 

 

Platbu proveďte na účet u Fio Banky, č.ú. 2001760481 / 2010 s variabilním symbolem RČ 

Vašeho dítěte: …………………………....  

 U platby uveďte, prosím, do poznámky jméno dítěte 
 

 pro platbu přes FKSP je nutné, aby Váš zaměstnavatel vystavil objednávku a tu zaslal 
vedoucímu oddílu (kontakt níže) 
 

 táborový poplatek není fixní, aby mohl každý účastník zaplatit částku, která odpovídá jeho 
dané finanční situaci a aby měl možnost, pokud bude chtít, finančně podpořit činnost oddílu 

 

 
Součástí této přihlášky je: vyplněný Zdravotní dotazník, Prohlášení o bezinfekčnosti, 
Očkovací průkaz a průkazka zdravotní pojišťovny. Tyto dokumenty se odevzdají 
zdravotníkovi před odjezdem na tábor, nebo v sobotu 3. 7. přímo na táboře. Bez těchto 
dokumentů není účast na táboře možná. 

 
 

 
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedení tábora. 
Nedodržení táborového řádu může mít za následek i vyloučení z tábora bez nároku na 
vrácení táborového poplatku, stejně tak i bezdůvodné předčasné opuštění tábora. 

 
 
 
Datum: …………………………   Podpis rodičů: ……………………............ 
 
Tuto závaznou přihlášku na tábor pošlete na oddílový email poutnici@skaut-hradec.cz a 
to do konce dubna 2021. 
 

Za vedení oddílu: Bíďa – Martin Dvořák 
tel.: 728 406 876,e-mail: dvorma01@gmail.com 

S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

mailto:dvorma01@gmail.com

