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2. přeshraniční setkání "Skauti a jejich kamarádi" 
od 09.05.2018. do 13.05.2018 

Naši podporovatelé: 
Obec Reinhardtsdorf-Schöna 

Sportovní organizace „Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.“ 
Ředitelství lesů „Staatsbetrieb Sachsenforst“ 

Správa národního parku Saské Švýcarsko „Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz / Forstbezirk 
Neustadt“ 

 

Přihlašovací formulář 
 

2. přeshraniční setkání "Skauti a jejich kamarádi" 
od 09.05. do 13.05.2018 

Výměna zkušeností, objevování přírody, dobrodružství, seznámení se při 
hrách v Reinhardtsdorfu/Saské Švýcarsko 

 
Milí rodiče a milé děti, 
 
přejeme si, aby bylo první setkání skautů pro Vaše dítě nezapomenutelným zážitkem. 
 
Máme naplánovány různé outdoor-aktivity, a proto Vás chceme informovat o několika důležitých 
věcech a prosíme Vás, abyste na následující otázky pravdivě odpověděli: 
 
Pro naše aktivity je rozhodující skupinový zážitek. Promluvte si prosím s Vaším dítětem před zahájením 
kempu o tom, že za něj po celou dobu trvání kempu přebíráme odpovědnost. 

 
Cílová skupina: mladí rančeři, děti a jejich kamarádi milující přírodu ve věku od 11-16 let 
  

Náplň programu: organizace a pořádání workshopů, nocleh ve vlastním stanu, spacák, 
karimatka; bio-regionální jídlo (plná penze) 
 
Workshopy: poznávání divočiny a objevování přírody, orientace s a bez mapy a kompasu, pozorování 
počasí, sbírání bylinek, stavění voru, chutné vaření a uzení v ohni, beduínská pec a jiné, palác nebo 
chýše z listů, tipy na přežití, vázání uzlů, putování kolem Zschirnsteinu, hry a sport v přírodě, snídaně 
při východu slunce, vyprávění příběhů u táboráku a mnohem více... 
 
Účastnický poplatek: 49€/účastník (1x doprovod nocleh a stravování zdarma)  
 
Prosím uhraďte účastnický poplatek do 31.03.2018 na konto obecně-prospěšného 
sdružení "Bewusst Leben e.V." IBAN: DE 82 8506 0000 1000 6934 05 
 
Omezený počet účastniků: 5 mladých rančerů + 1 doprovod za skupinu 
 
Uzávěrka přihlášek končí 31.03.2018. 
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Přihláška:   
 
Závazně přihlašuji své dítě. 
 
Dítě: ______________________________________________________________ 

příjmení, jméno     datum narození 
 

__________________________________________________________________ 
telefonní číslo (v případě potřeby)    e-mail 
 
___________________________________________________________________ 
Bydliště, včetně PSČ 
 
Prohlášení o souhlasu:  

Mé dítě umí/smí samostatně plavat.          ano / ne 
Mé dítě umí/smí zacházet s kapesním nožem.       ano / ne 
Mé dítě umí/smí zacházet se sekerou.        ano / ne 
Mé dítě umí/smí zacházet s pilou.        ano / ne 
 
Fotografie mohou být použity pro 
publikace sdružení.        ano / ne 
 
Nesouhlasíme s následujícími outdoorovými aktivitami: 

 
 noční putování   chodit naboso   
 horolezectví    pod dozorem dospělých sám dělat oheň 

 
Zdravotní stav: 
 
Souhlasím, že v lehkých případech (bodnutí hmyzu, oděrky) budou dítěti podány homeopatické 
prostředky. 
          ano / ne 
 
Souhlasím, že pečovatelé smějí odstranit klíšťata.     ano / ne 

 
Prosím odpověďte na následující zdravotní otázky: 
 
• u mého dítěte byla diagnostikována záchvatová onemocnění  ano   ne 
• u mého dítěte byl diagnostikován diabetes     ano   ne 
 
• Mé dítě má alergii.  ne  ano, trpí alergií na: 
      _______________________________ 
      _______________________________ 
      _______________________________ 
      _______________________________ 
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• Mé dítě bere léky.  ne   ano, pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování): 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
Souhlasíme, že pečovatelé smí podat léky v uvedeném intervalu.   ne   ano 
 
Postaráme se o regionální výživu Vašeho dítěte. Záleží nám na trvalých biologických produktech.  
Pro sestavení jídelníčku Vás prosíme o informaci, zda trpí Vaše dítě na potravinové alergie / intoleranci 
aj. - pokud je zvyklé na nějaký způsob stravování, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali. 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Dobrovolné informace 
 
Dozvěděli jsme se o táboře z/od... 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Souhlasíte, abychom Vás v budoucnu informovali o našich akcích? Pokud ano, uveďte prosím svou e-
mailovou adresu: 
 
 
 
 
Adresa rodičů: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se informoval/a o obchodních podmínkách o.s. 
Bewusst Leben e.V. a uznám je.  
 
 
_____________________     _________________________ 
Datum, místo        Podpis zákonného zástupce dítěte 
 
 


