Slovenský skauting, 12. zbor Scarabeus Žilina

Čutkovo 2012

letný skautský tábor
					 info pre rodičov
Miesto: kataster obce Černová pri Ružomberku

Čutkovská dolina
Termín:

GPS N: 49.075644 e: 19.247080”

23. 7. - 3. 8. 2012  (12 dní)

Bc. Katarína Zacharová 0904 598 558
Mgr. Pavol Šulavík 		
0903 746 686

ni
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m
   se

zodpovední vedúci:

účastnícky príspevok:
registrovaní členovia zboru: 90€
neregistrovaní členovia:

110€ *

je nutné uhradiť do 6.7.2012

výhradne platbou na účet

ako variabilný symbol uveďte číslo 12

do správy pre príjemcu nezabudnite uviesť meno a priezvisko vašej
ratolesti, aby sme vedeli platbu identifikovať

** Registrácia do Slovenského skautingu je pre každého
účastníka tábora povinná - najmä z dôvodu poistenia!!!
* 100€ + 10€ (registračný poplatok do SLSK **)

povinná výbava na tábor:
oblečenie

• skautská rovnošata
• pevné topánky – (vibramy,
kanady)
• tenisky, sandále, gumáky
• pršiplášť!!!
• spodné prádlo (7)x
• ponožky tenké (7)x
• ponožky hrubé (5)x
• kraťasy, trenky (2)x
• tepláková súprava (2)x
• dlhé nohavice
• tričko s krátkym rukávom (5)x
• tričko s dlhým rukávom (3)x
• mikina, košeľa (2-3)x
• sveter (2-3)x
• bunda najlepšie nepremokavá
• plavky

veci na spanie

hygiena

• zubná kefka a pasta
• mydlo
• šampón na vlasy
• hrebeň
• krém na opaľovanie
• repelent proti hmyzu
• zrkadlo
• uterák a osuška

ostatné

• ešus, príbor, hrnček
• útierka
• vreckový nožík
• baterka a náhradné batérie
• sviečka a zápalky
• fľaška na vodu
• slnečné okuliare
• mydlo na pranie
• krém na topánky
• vešiak
• KPZetka
• skautský zápisník
• písacie a kresliace potreby
• uzlovačka a špagát
• ruksak na výpravy
• šiltovka alebo iná pokrývka

• spacák
• karimatka, nafukovačka
• deka, celta
• oblečene na spanie
• čiapka
• šatka
• vreckovka
• vankúšik
* dôležité * nezabudnite * menej dôležité
• plyšová hračka

dokumenty potrebné na pobyt na tábore:
Rodičia na začiatku tábora odovzdajú:
• Vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa
• Lekárske potvrdenie o posúdení zdravotného stavu dieťaťa
• Zdravotný preukaz dieťaťa (ak ho dieťa má)
• Preukaz zdravotného poistenia dieťaťa (originál)
• Potvrdenie o zaplatení príspevku (potvrdenie z banky, výpis z ebankingu)

všeobecne záväzné podmienky
1.) Ubytovanie v tábore je v uzatvorených podsadách. Spí sa na drevených
posteliach cca 40 cm nad zemou s karimatkou a so spacím vakom. Hygiena je
zabezpečená v prenosných sprchách v čase na to vyhradenom. Pre hygienické potreby budú vybudované 2 latríny. Strava je zabezpečená v tábore 5 x
denne. Pitná voda sa bude brať z úradne overeného zdroja.
2.) Povinná výbava: spacák, karimatka, pevná obuv, nepremokavá obuv (vibramy alebo kanady alebo aspoň čižmy...), ľahká obuv (botasky...), ponožky,
spodné prádlo, tričká, krátke nohavice alebo širšie sukne, pracovné nohavice (tepláková súprava, rifle..) alebo šaty, príp. dlhšia širšia sukňa, košeľa
(napr. flanelová) alebo ľahší svetrík, príp. tenký pulóver, hrubý sveter,
skautská rovnošata - ak má, skautská šatka, šiltovka, pršiplášť, miska na jedlo
+ najlepšie nerezová alebo umelohmotná, lyžica, vreckový nôž, hygienické
potreby (zubná pasta, kefka, mydlo, šampón, opaľ. krém..) baterka, skautský
zápisník, pero, KPZ, lieky, preukaz poistenca, skaut. preukaz, obč. preukaz,
sviečky, a 3 tony zeminy + veľa úsmevu ..
Dobré oblečenie a vybavenie na tábor je podmienkou účasti.
3.) V tábore platia táborové pravidlá, ktorými sa dieťa musí riadiť.
Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné pre hladký priebeh tábora a
predchádzanie úrazom. Tieto pravidlá sú zakotvené v skautskom zákone a
v sľube. Hrubé porušenie týchto predpisov môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z
tábora bez možnosti náhrady poplatku za tábor.
4.) Zdravotná starostlivosť a prvá pomoc sa vykonáva s vyškolenými vodcami, ktorí absolvovali kurzy a školenia na to určené. Tábor bude nahlásení u
najbližšieho lekára a v najbližšej nemocnici. Pred nástupom na tábor dieťa
musí priniesť podpísané prehlásenie o svojej bezinfekčnosti a zároveň v
prihláške vyplní rodič jednotlivé upozornenie na zdravotné problémy dieťaťa.
Ak pri nástupe do tábora rodičia zamlčia nejaký fakt týkajúci sa zdravotného
stavu dieťaťa a na základe toho sa vyskytne u dieťaťa nejaký zdravotný problém, nesú za to zodpovednosť.
5.) Dieťa je prihlásené do tábora na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je
možné stiahnuť z internetovej stránky www.12zbor.sk a po zaplatení poplatku. Podpísanú písomnú prihlášku je potrebné odovzdať pri zaplatení poplatku za tábor, najneskôr však do 6. 7. 2012.
Prehlásenie o bezinfekčnosti treba doniesť až v deň konania tábora.

Prihláška na letný skautský tábor 2012
(platí len so zaplatením táborového príspevku)

Záväzne prihlasujem svoje dieťa ako účastníka na letný skautský tábor
12.zboru Scarabeus Žilina v roku 2012 v Čutkove

Návšteva rodičov (zaškrtnite alebo doplňte):
• Predbežne neuvažujeme osobne navštíviť tábor
• Predbežne uvažujeme navštíviť tábor počas návštevného dňa

(29.7.) - nedeľa

• Predbežne uvažujeme navštíviť tábor v inom termíne* .....................

* Pozn. Odporúča sa len vo výnimočných prípadoch

___________________________________________

Meno účastníka:

_________________________________________________

Dátum narodenia: ___________________________________________
Bydlisko:

!!! Prihlášku odovzdať do 6. 7. 2012 !!!

___________________________________________
Čitateľné meno a podpis rodiča
(zákonného zástupcu)

V .................................. dňa ...................................
									

Súhlasím s tým, že pri hrubom porušení disciplíny (alkohol a pod.)
môže byť účastník po konzultácii s rodičmi z tábora vylúčený bez
nároku na vrátenie príspevku. Príspevok (resp. adekvátna časť) pri
neúčasti resp. predčasnom odchode bude vrátený iba pri udaní
vážneho dôvodu, v inom prípade bude uhradený storno poplatok
do výšky 25% (podľa dovtedy reálne uhradených nákladov na
účastníka) .

Zaväzujeme sa, že účastník na začiatku tábora odovzdá:
• Vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa
• Lekárske potvrdenie o posúdení zdravotného stavu dieťaťa
• Zdravotný preukaz dieťaťa, ak ho má
• Preukaz zdravotného poistenia dieťaťa (originál)
• Potvrdenie o úhrade príspevku (neakceptujeme platbu v hotovosti)

Špecifické informácie alebo požiadavky (zaškrtnite alebo doplňte):
• Účastník má špecifické požiadavky na stravu (alergie, vegetarián a
pod.): ____________________________________________________
• Iné:_______________________________________________________

Zúčastní sa v termíne (zaškrtnite alebo doplňte):
• Tábor 23. 7. - 3. 8. 2012 (12 dní) 90 / 100 €
• Iné dohodnuté* trvanie od: ............. do: ..................
* Pozn. V zásade sa nedá účasť na tábore skracovať. V ojedinelých prípadoch treba kratšie trvanie tábora dohodnúť s vodcom zboru
Odchod na tábor (zaškrtnite alebo doplňte):
• Účastník bude na tábor odchádzať so skupinou
• Účastník príde na tábor inak (v deň nástupu ho dovezú rodičia)
Príchod z tábora (zaškrtnite alebo doplňte):
• Účastník bude z tábora odchádzať so skupinou
• Účastník odíde z tábora inak (v deň konca ho odvezú rodičia)
Účastnícky príspevok vo výške ______________, plus príp. dar na
činnosť vo výške ______________ uhrádzame:
• Prevodom (vkladom) na účet 12.zboru číslo 1100189829/8410
Kontakty počas tábora:
• Mobilný telefón matka:
• Mobilný telefón otec:
• Pevná linka:
• Alternatívny kontakt:

VYHLÁSENIE RODIČA DIEŤAŤA

(dátum nástupu na tábor!!!)

Odovzdať v deň nástupu na tábor vedúcemu tábora
Vyhlasujem, že dieťa ....................................................... bytom v...................................... ......
................................................................................................ neprejavuje príznaky akútneho
ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že
by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v
priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové
ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia,
najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zdravotné problémy (šelest, alergie, nočné pomočovanie a pod.), obmedzenia
a dávkovanie liekov, ktoré dieťa pravidelne užíva a bude ich mať na tábore pri sebe,
uvádzam na druhej strane.

V ................................................ dňa .......................
Meno a priezvisko .....................................................
Adresa .......................................................................
Telefón ..........................................
		
________________________
podpis rodiča (zák. zástupcu)

Lekárske potvrdenie
Potvrdzujem, že dieťa ________________________________ je schopné
zúčastniť sa letného skautského tábora bez obmedzení – s obmedzeniami *
*(uviesť):

_____________________________
dátum, podpis a pečiatka lekára
(max. 1 mesiac pred nástupom na tábor)

Informácie pre rodičov (Túto stránku odstrihnite a odložte)

Miesto tábora: Čutkovo (pri Černovej, okres Ružomberok)
Termín tábora:
• Tábor 23. 7. - 3. 8. 2012 (12 dní) 90 / 100 €
• Iné s vodcom zboru dohodnuté trvanie od: ............. do: ..................

Úhrada príspevku do 6. 7. 2012
• Prevodom (vkladom) na účet 12. zboru č. 1100189829/8410,
pričom ako variabilný symbol uveďte číslo 12, do správy pre
príjmateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa / detí

Kontakty počas tábora:
• 0904 598 558, 0902 215 295, 0903 746 686
(komunikujte formou SMS, nakoľko máme mobilné tel. vypnuté)

Návštevný deň na tábore bude 29. 7. od 09.00 do 21.00
(nedeľa)

Rodičia na začiatku tábora odovzdajú:
• Vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa
• Lekárske potvrdenie o posúdení zdravotného stavu dieťaťa
• Zdravotný preukaz dieťaťa (býva uložený u obvod.lekára resp.v
škole), ak ho dieťa má
• Preukaz zdravotného poistenia dieťaťa (originál)
• Potvrdenie o zaplatení príspevku (potvrdenie z banky, výpis z ebankingu)

Upozorňujeme, že tento rok je možné táborový poplatok
uhrádzať LEN prevodom na účet 1100189829/8410
platbu v hotovosti neakceptujeme !

Kontakt pred táborom (na vodcu tábora):
• 0904 598 558, 0902 215 295, katka.zacharova@gmail.com

