INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR 2021
Kopírovat přihlášky není možné z důvodů evidence.

Závazné přihlášení je evidováno až po zaslání I.dílu přihlášky !!!
Součástí tohoto e-mailu je 9 příloh:
1) I.díl přihlášky

2) II.díl přihlášky

3) Instrukce pro přihlášení

4) Smluvní podmínky

5) Táborový řád

6) Formy platby

7) Instrukce k odjezdu

8) Vybavení dětí

9) Formulář pro lékaře (pokud nemáte svůj)

Všechny přílohy si uložte !!! (přihlášky nevyplňujte přímo z e-mailu!!).
Vyplňte pak potřebné údaje a postupujte následovně:
1) I.díl přihlášky -

vyplňte požadované údaje a odešlete zpět na adresu: info@bezvatabor.com zároveň si
ji vytiskněte a uschovejte pro odjezd.
(NUTNÉ, PŘINÉST NA ODJEZD PODEPSANÉ)

2) II.díl přihlášky -

vyplňte základní údaje, vytiskněte a uschovejte pro odjezd a těsně před odjezdem
vypište ručně požadované údaje (bezinfekčnost, zdrav.stav atd.) a vše podepište.
(NUTNÉ, PŘINÉST NA ODJEZD PODEPSANÉ)

3) Instrukce pro přihlášení – jste právě na nich
4) Smluvní podmínky -

důkladně pročtěte

5) Táborový řád -

důkladně pročtěte a seznamte s ním i účastníky tábora

6) Forma platby -

postup při platbě

7) Instrukce k odjezdu -

můžete si vytisknout, k dispozici jsou instrukce, čas a datum odjezdu atd.

8) Vybavení dětí -

námi doporučený seznam vychází ze zkušeností a platí hlavně pro menší děti (spodní
prádlo a ponožky). Byť se zdá věcí mnoho, 3 týdny je dlouhá doba a možnost praní
v místě není.
U starších, dohlédněte, co si vezou. Chápeme, že být krásná a oblečená dle
posledních trendů je nezbytnost, ale při chladnějším počasí, popř. dešti v lese bokovky,
topík nad pupík a trepičky nesplní potřebné účely.
NEZBYTNÉ: PLÁŠTĚNKA (bunda promokne) a HOLINY jsou prioritní.
Někdy je lepší vzít o jeden pár bot navíc (při dešti nestačí vše rychle vyschnout).
Doporučujeme napínací froté prostěradlo s gumou (neshrnuje se) a silnější spacák
(hlavně starší vědí, že ve stanech je občas zima).
U malých dětí doporučujeme věci podepsat, zjednoduší to hledání majitele při nalezení
věcí a při odjezdu domů.

9) Formulář pro lékaře -

tiskopis, který můžete použít v případě, že již nemáte jiný doklad od lékaře.
(schválení pro účast na sportovních a rekreačních akcí, platí 2roky)

