Spolek Jicarilla
Hraběcí 196, Liberec

Turistický oddíl
Orion
ZŠ Ještědská, Ještědská 354/88,
Liberec

TÁBOR 2022 - DŮLEŽITÉ INFORMACE
Datum konání akce: sobota 9. – sobota 23. července 2022
Cena táboření: 4000 Kč
(cena zahrnuje dopravu, pojištění, jídlo 5x denně, náklady spojené s provozem tábora)
Kontakty:

vedoucí tábora: Kateřina „Škubánek“ Rašínová (603 907 624, rasinova.katerina@gmail.com)
zdravotník: Marek „Bobr“ Maděra (605 855 223, mmarek.madera@gmail.com )
rádcové: Jakub „Marcipán” Marcinka
Filip „Čak“ Jirků
Mikoláš „Velryba“ Vietze
Jitka “Yetti” Marcinková
Vladislav „Větev“ Jurda
Pokop Uhrin

Sraz: sobota 9. 7. 2022 9:30 na nádraží ČD
Návrat: sobota 23. 7. 2022 15:24 na nádraží ČD
S sebou na nádraží: dřevěnou bednu s věcmi + batoh (viz seznam věcí na tábor), očkovací průkaz, kartičku
pojištěnce, podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, léky (pokud dítě nějaké užívá) s instrukcemi pro zdravotníka

Pozor důležité: platbu tábora je nutné provést do 15. 6. 2022!
Přihlášky můžete předat osobně na kterékoli schůzce, či výpravě. Dále je možné zaslat vyplněnou přihlášku na
adresu: Kateřina Rašínová, Zdislava 100, pošta Křížany, 463 53.
Možnosti jak zaplatit jsou uvedeny na přihlášce. Taktéž do 20.6. 2021
Děkujeme za dodržení.

Adresa na tábor
T.O.M. Orion
Pepa Vokoun
pošta Jindřichovice pod Smrkem
463 65
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Přihláška na tábor v 2022
Termín: 9. - 23. 7. 2022
Cena: 4 000 Kč
(cena zahrnuje: jídlo 5x denně, dopravu, pojištění, zajištění potřebného materiálu k chodu tábora)

Účastník táboření*:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa bydliště:

Kontaktní osoby v době táboření*:

Jméno a příjmení:
Mobilní telefon:
Jméno a příjmení:
Mobilní telefon:
* veškeré uvedené údaje slouží pouze pro zajištění potřebných dokumentů k táboru (pojištění, platba tábora), nebudou nikde
zveřejňovány

Kompletní přihlášku můžete odevzdat na schůzce, či na srazu nějaké výpravy/vícedenní akce. Dále je možné zaslat
vyplněnou na adresu Kateřina Rašínová, Zdislava 100, pošta Křížany, 463 53
Platba tábora
Úhradu částky 4000 Kč proveďte ve prospěch účtu 2301150124/2010 vedeného u FIO banky nejpozději do
15. 6. 2022. Kromě jména neuvádějte osobní informace o dítěti, jedná se o transparentní účet.
Souhlasím s účastí dítěte na táboře. __________________ Podpis zákonného zástupce:_______________
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Souhlas se spravováním osobních údajů
Dítě
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

Správce: Spolek Jicarilla, se sídlem Hraběcí 196, 460 08, Liberec 19 ; IČO: 26536633

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, bude spolek Jicarilla, IČO:26536633,
zpracovávat a uchovávat osobní údaje vašeho dítěte, které pak smí účelně využít při jednání s pojišťovnou apod.
Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Souhlas může dítě (zastoupené svým zákonným zástupcem)
kdykoliv písemně odvolat; odvolání je účinné dnem, kdy bylo doručeno správci.
Osobními údaji rozumíme jména, příjmení, datum narození a rodné číslo
Svým podpisem potvrzuji souhlas se zpracováním a uchovávání osobních údajů mého dítěte.

dne_____________
Podpis zákonného zástupce_________________
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Souhlas se spravováním a pořizováním záznamů dítěte k prezentaci
Dítě
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

Správce: Spolek Jicarilla, se sídlem Hraběcí 196, 460 08, Liberec 19 ; IČO: 26536633

V souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, spolek Jicarilla, IČO:26536633, bude
zpracovávat, uchovávat a zveřejňovat obrázkové snímky, zvukové a obrazové záznamy týkající se vašeho dítěte.
Účelem pořizování fotografií, záznamů a zpracování údajů je veřejná prezentace činnosti spolku Jicarilla.
Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Souhlas může dítě (zastoupené svým zákonným zástupcem)
kdykoliv písemně odvolat; odvolání je účinné dnem, kdy bylo doručeno správci.
Svým podpisem potvrzuji souhlas se zpracováním, uchováváním a zveřejňováním obrazových zvukových a
obrazových záznamů mého dítěte.

V_______________
dne_____________

_________________
Podpis zákonného
zástupce

_________________
Podpis dítěte*

* Podpis dítěte je vyžadován za předpokladu, že je dítě starší 13 let.
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Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (teplota,
průjem apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v
posledních dvou týdnech dítě přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Moje dítě je schopno se zúčastnit oddílové akce od 9. do 26. července 2022. Jsem si vědom(a) právních následků,
které by mě postihly, pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé.
V Liberci dne 9. července 2022

Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Dítě je alergické na:

Dítě má potravinovou intoleranci na:

Dítě trpí častými (např. migrénami, průjmy,...):

Dítě užívá pravidelně léky:
Dávkování:

Podpis zákonného zástupce: ________________________
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SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 2022































ponožky 5x
teplé ponožky 2x
spodní prádlo 5x
tričko s krátkým rukávem 3x
tričko s dlouhým rukávem 2x
svetr nebo mikinu 2x
věci na spaní (dlouhé kalhoty, triko s dlouhým rukávem, ponožky)
dlouhé kalhoty 2x
kraťasy 2x
plavky
kšiltovku, klobouk (něco na hlavu proti slunci)
sluneční brýle
pláštěnku
tenisky, sandály, pohorky, holínky (tábořiště bývá po dešti dlouho rozbahněné)
hygienické potřeby: ručník, kartáček na zuby, pasta, mýdlo, šampon, krém na opalování, repelent (vše
prosíme šetrné k životnímu prostředí))
kolíčky na prádlo 10x
deku (larisu), kdo má slabý spacák, nebo mu bývá zima tak klidně víc dek
karimatku, spacák
celtu, rébl (velký igelit)
ešus nebo misku na jídlo (ne talíř ani plastovou misku, ideální nerez nebo smalt s možností zavěsit na
“ešusovník”), hrnek, lžíci
tužku, papír, pastelky, šátek, uzlovačku, KLM, dopisní papír, obálky + adresy těch, kterým chcete poslat
pozdrav z tábora (známky a pohledy si můžete koupit přímo na táboře)
provázek 5 metrů
sirky, svíčku, baterku (ideálně čelovku) + náhradní baterie
něco k ukrácení dlouhé chvíle při poledním klidu a osobním volnu (knížku, karetní hru, …)
drobné kapesné (na nanuk, známky, pohledy….), cca 200 – 300 Kč
táborový převlek na celotáborovou etapovou hru
kapsář na uspořádání věcí v teepee, ale není nutný, malý batůžek na výlety
kdo pravidelně užívá LÉKY, vezme si je s sebou a na srazu předá zdravotníkovi
zdravotní průkaz + kartičku pojištěnce (odevzdat na srazu) společně s prohlášením o bezinfekčnosti
ŽÁDNÉ MOBILNÍ TELEFONY A ANI JINOU ELEKTRONIKU!!!!! (V případě nutnosti bude mobilní telefon k
dispozici u rádců)

Všechny věci si zabalte do dřevěné bedny, která bude odvezena z nádraží v Liberci
v den odjezdu na tábořiště.
Spacák, karimatku a deku sbalit zvlášť do velkého batohu.
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