
 

JAMBOREE 
Setkání střediska Vranovice a jeho přátel 
20. 4. - 22. 4. 2018, Hustopeče 
Cena: účastnický poplatek 250 Kč a 150 Kč na cestu a závod 

Ubytování: kulturní dům v Hustopečích 

Stravování:  zajištěno na místě od sobotní snídaně do nedělního oběda 

Sraz: viz box oddílové informace nebo vůdce vašeho oddílu 

Návrat: v neděli kolem 14:00, místo a čas budou upřesněny 

S sebou: oblečení na celý den venku, pohodlnou obuv na výlet, přezůvky, spacák, karimatka, ešus, 
lžíce, hrneček, hygienické potřeby, pláštěnka, baterka, malý batůžek, láhev na pití (alespoň 1 litr), 
skautské potřeby (vybavení na schůzku), skautský kroj či tričko a šátek. 

Pravidelně užívané léky přibalte včetně způsobu užití, pokud je není dítě schopné užívat samo, 
předejte je při odjezdu vedoucímu. Kopii či originál kartičky ZP a doklad na slevu (s fotkou, 
prokazující věk do 15 let, pokud máte). 

Navíc k účastnickému poplatku 250Kč bude každý účastník potřebovat 150Kč na jízdenku a k využití 
v průběhu závodu. S touto částkou by si měly hospodařit děti samy s pomocí svých rádců a nemusí ji 
utratit celou. Účastnický poplatek předejte rádci před odjezdem. 

Vedoucí akce: Jan Frank, frenky@skaut.cz, 776 394 127 

Pokud budete mít dotazy, před akcí kontaktujte vůdce oddílu. V průběhu akce telefonicky kontaktujte 
jedině rádce, který od vás děti přebíral. Vedoucí akce nebude mít přímý přehled o každém účastníku. 
  
Oddílové informace: 
Tato přihláška je univerzální pro účastníky ze všech směrů a každý oddíl může mít jiné informace: 

- kontakt v průběhu akce a před akcí 
- čas a místo srazu 
- a další 

Vůdce oddílu tuto část upraví před vytisknutím a rozdáním v oddílech 

 
www.junakvranovice.cz/zavod 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Přihláška  na střediskové jamboree (20.4. - 22.4.2018) 

Souhlasím s účastí mého níže uvedeného syna / dcery na střediskovém Jamboree. Prohlašuji, že 
jsem uvedl/a všechny podstatné informace o jeho / jejím zdravotním stavu. 

Jméno a příjmení dítěte:                        Datum narození:  

Bydliště: 

Telefon na rodiče v době konání akce:  

Informace o zdravotním stavu, zdravotní omezení a pravidelně užívaných lécích (můžete psát na 
druhou stranu):  

  

  

Datum:   Podpis zákonného zástupce: 
 
Přihlášku odevzdejte rádci nebo vůdci oddílu nejpozději do 11.4. 2018. 


