
ČTU - 01/15 tábornický klub „VYŠEHRAD", Praha 2, Rejskova 13, 120 00, www.vysehrad.org  
 

Ve dnech od soboty 1. 7. (krátký tábor od pá 14. 7.) do neděle 23. 7. 2023 pořádáme na louce u Malčic u Českého Krumlova 
letní stanový tábor za účasti asi 25 členů oddílu a těchto členů vedení:  

Petr Turek (Tatouch)  

Petra Jelínková  

Tábor 2023  
Jakub Kocev (Vinyl)   

Anna Soukupová (Mrkev) 

Kristián Šubrt (Krteček) 

Vojtěch Mádr (Pupek)   
 

 

Cena tábora = 3400,- Kč / 2000,- Kč (krátký)  

 
Desetidenní termín je určen pouze pro oddílovou přípravku, pro ostatní platí třítýdenní. Zaplaťte  

nejpozději 14 dní před odjezdem převodem na účet 2800514076/2010. Do poznámky pro příjemce uveďte 

jméno účastníka. Na vyžádání můžeme vystavit fakturu.  

Informace o táboře:  

Detaily, například o dopravě nebo vybavení, naleznete v „Odjezdovém papíru", který bude  

dostupný s dostatečným předstihem na webu.  

Pro účast na táboře je nutné při odjezdu odevzdat:  

- vyplněnou „Zdravotní kartu", která je dostupná v sekci program, s přiloženou kopií platného (po  

celou dobu tábora) průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny,  

- kopii platného (po celou dobu tábora) lékařského posudku o zdrav. způsobilosti dítěte k účasti na táboře.  

Zkontrolujte si také, že jste odevzdali přihlášku do oddílu (zejm. nováčci) a zaplatili příspěvky na daný rok.  

zde odstřihněte  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Závazná přihláška na tábor 2023  
 

Jméno a příjmení dítěte: _______________________ Přezdívka: ________________ Družina: ______________ 

Datum narození: ______________________ Bydliště: ______________________________________________ 

Zvolený typ tábora: □ normální (1. 7. – 23. 7., 3400 Kč) □ krátký (13.–23. 7., 2000 Kč, pro nováčky) 

Kontakty na zákonné zástupce dostupné v době trvání tábora: 

Jméno zástupce Telefonní číslo E-mail 

   

   

Dítě je plavec:       □ANO           □NE  

Přihlašuji své dítě na letní stanový tábor pořadatele ČTU - 01/15 tábornický klub „VYŠEHRAD"  

a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek podle typu tábora nejpozději 14 dní před odjezdem. 

Přihlášku odevzdejte do konce května.  
 

 
 

Datum: ___________  Jméno a podpis zákonného zástupce: ________________________________  


