
Vedoucí tábora - Štěpán Doležel, mob: 720 260 098
Zástupce vedoucího tábora - Tomáš Novotný (Mac) mob: 704 371 209)

Plavec (50m) 
Vyberte: Poloplavec

Neplavec

Nibowaka 2019 - více INFO: www.nibowaka.skauting.cz

zde odstřihněte

V …………………………………………… dne ……………………………. ……………………………………………………………
Podpis rodiče nebo zákonného zástupce

§  Zavazujeme se uhradit výše uvedenou cenu tábora nejpozději do 6. července 2019 (zálohu do 31. května 2019) a v případě 
zbytku peněz je ponecháváme pro činnost skautského střediska Boskovice.

§  Čestně prohlašujeme, že nebudeme běh tábora narušovat svými návštěvami. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 2019

§  Přihlašujeme našeho syna na skautský tábor 6. oddílu Nibowaka (pořadatelem je Junák - český skaut, středisko Boskovice, z. 
s. IČ: 47885092) a prohlašujeme, že nám nejsou známy žádné překážky, pro které by se náš syn nemohl v době 6. - 20. 7. 2019 
zúčastnit tábora.

Jméno a příjmení dítěte Rodné číslo Adresa bydliště

U syna zvlášť upozorňujeme na tyto okolnosti (alergie, strava, zdravotní / psychický stav, apod.)

Kontakty na rodiče v době tábora (alespoň 2)

§  Zavazujeme se do začátku tábora dodat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, 
bezinfekčnost a podepsanou bezpečnost na táboře s táborovým řádem, se kterým našeho syna seznámíme. Pokud účastník 
tábora doposud nebyl členem oddílu Nibowaka, musí být součástí přihlášky na tábor i přihláška do oddílu. Vše je k dispozici na 
webu nibowaka.skauting.cz/ke-stazeni

§ Čestně prohlašujeme, že jsme vedení tábora nezamlčeli žádný důležitý aspekt zdravotního nebo psychického stavu našeho 
syna, který by mohl jakýmkoliv způsobem ohrozit hladký průběh tábora.

Junák - český skaut, středisko Boskovice, z.s. pořádá:

Vyplněné přihlášky budeme vybírat společně se zálohou 1.200 Kč na informační 
schůzce v pátek 31. června 2019 v 18:30 hod. v učebně u klubovny

zde odstřihněte

TERMÍN: CENA:MÍSTO:
2.900,- Kč/os

sourozenci 2.600,- Kč/os

KONTAKTY:

 „Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, kde 
jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a vše obnovující mocí.“ (Antonín Benjamín Svojsík, 

zakladatel českého skautingu)

6. - 20. července 2019        tábořiště Malé Hradisko


