EXPEDICE POKRAČUJE
letní expedičně-badatelský stanový tábor
Další území čekají na své objevitele. V krásném prostředí Šumavy budeme mapovat
okolí, číst ze stop v lese, naslouchat nočním zvukům, poznávat rostliny a živočichy,
vyrábět z různých materiálů a naučíme se o sebe postarat bez výdobytků civilizace.
Vařit si budeme sami na ohni. Spát budeme ve stanu. Když nám bude počasí přát,
tak i pod širákem. Zveme vás na malou výpravu s velkými zážitky.

23. - 27. července 2018 (pondělí - pátek)
Místo konání: tábořiště pod Popelnou horou na Šumavě
Cílová skupina: 6. - 9. třída ZŠ (v době přihlášení na tábor), max. 12 účastníků
Cena: 2300 Kč (ubytování, strava, pitný režim, pojištění, program, materiál, doprava)
Info: (hl. vedoucí): Mgr. Hana Šustrová, sustrova.ddm@gmail.com, 778 701 512

Přihlášky a propozice naleznete v DDM
Horažďovice na pracoviš Zámek nebo na
www.ddm-hd.cz v sekci „Ke stažení”.

Přihlašuji mto závazně sebe / své dítě na níže uvedenou letní akci:

(nehodící se škrtněte; chcete-li se účastnit více akcí, vyplňte, prosím, pro každou akci novou přihlášku)

EXPEDICE POKRAČUJE - expedičně-badatelský stanový tábor (6.-9. tř. ZŠ)
23. - 27. 7. 2018, tábořiště pod Popelnou horou na Šumavě
Jméno, příjmení: .......................................................................... Rodné číslo: ..............................
Místo trvalého pobytu: ...................................................................................................................
Zdravotní omezení účastníka: .......................................................... Vegetarián: ANO - NE
(např. pohybová omezení, užívané léky, alergie, diety, konzultujte s hlavní vedoucí akce)

(nehodící se škrtněte)

Jméno, příjmení zák. zástupce účastníka: ......................................................................................
(vyplňte pouze je-li účastník mladší 18 let)

Kontakt na zák. zástupce (e-mail + mobil): .....................................................................................
(povinná položka: e-mailem budeme zasílat další informace o akci, mobil je nezbytný při řešení nenadálých situací)

Účastník akce je:

dobrý plavec

plave s pomůckami

neplavec

(zvolenou variantu označte křížkem; údaj je potřebný k zajištění bezpečnos účastníka - část programu proběhne ve/na vodě)

Spolu s přihlášením se zavazuji zapla t účastnický poplatek za akci v odpovídající výši a to nejpozději
do 31. 5. 2018. Dále beru na vědomí, že za přihlášeného účastníka je považován jen ten, který má
zaplaceno a odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku. Dále prohlašuji, že souhlasím se storno
podmínkami v případě neúčas přihlášeného.
Storno podmínky: v případě odhlášení 31 a více dní před začátkem akce (včetně) se vrací účastnický
poplatek v plné výši. Storno poplatky se nepla , pokud za sebe účastník sežene náhradníka.
V případě odhlášení 30 až 8 dní před začátkem akce (včetně) se vrací 70% z ceny, v případě odhlášení
7 (včetně) a méně dní před začátkem akce se vrací 40% z ceny.
Informovaný souhlas. Já, výše uvedený účastník/zák. zástupce účastníka dávám výslovný
souhlas: se zpracováním osobních údajů účastníka (v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, místo
trvalého pobytu, zdravotní omezení, plavecké dovednos ) a zák. zástupce účastníka (v rozsahu
jméno, příjmení, číslo mob. telefonu, e-mail) ve smyslu zák. 561/2004 Sb., v archivu DDM
Horažďovice za účelem evidence a výkaznictví po dobu 5 let po skončení akce,
ANO - NE s pořízením foto/videodokumentačních materiálů z akce pro potřeby prezentace
a propagace činnos DDM Horažďovice po dobu do odvolání tohoto souhlasu,
ANO - NE s využi m e-mailové adresy za účelem zasílání nabídek volnočasové činnos DDM
Horažďovice (např. nabídka kroužků, táborů, akcí pro veřejnost...) po dobu do odvolání
tohoto souhlasu.
(nehodící se škrtněte, v případě nesouhlasu se zpracováním os. údajů vyškrtněte příslušné údaje ze seznamu výše;
odvolání souhlasu lze provést písemně, předáním/zasláním žádos do kanceláře DDM Horažďovice, podrobné info na
www.ddm-hd.cz)

V .......................................................................

dne .................................. 2018

Podpis účastníka: ............................................ Podpis zák. zástupce: ............................................

(pouze je-li účastník mladší 18 let)

V druhé polovině prázdnin (23. - 27. 7. 2018) opět nabízíme mladým zálesákům
a přírodovědcům (žákům 6.-9. třídy ZŠ) možnost vypravit se za hranice všedních dnů a poznat
nová místa i svoje schopnos na stanovém táboř na Šumavě, tentokrát na tábořiš pod
Popelnou horou.
Program: trénink zálesáckých dovednos (orientace v terénu, rozdělávání ohně, vaření...),
pozorování přírody, sportovní ak vity v přírodě, hry, putování krajinou, večerní táboráky
Cena tábora: 2300 Kč/účastník, zahrnuta strava a pitný režim, ubytování, práce
táborového personálu, pojištění účastníků a materiální zajištění vč. služeb a dopravy
souvisejících s realizací programu
Ubytování, vybavení a strava: Užijeme si divočinu včetně spaní ve stanu (outdoorové
stany pro 3-4 osoby) na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku nebo pod širákem - podle
počasí. Jídlo si budeme připravovat sami jako praví táborníci. Maximální kapacita tábora je
12 účastníků.
Doprava: Dopravu na místo srazu (vlakové nádraží, Horažďovice) zajišťují rodiče.
Personál: Program tábora je zajištěn pedagogy DDM, hlavní vedoucí je Mgr. Hana
Šustrová, sustrova.ddm@gmail.com, 778 701 512.
Přihlášení a zaplacení tábora: K přihlášení je třeba odevzdat originál řádně vyplněné přihlášky
do kanceláře DDM na Zámku (Po - Pá, 8 - 15:30 hod) a zapla t účastnický poplatek v odpovídající
výši. Místa na táboře nelze rezervovat. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme
nenechávat přihlášení na poslední chvíli (počet účastníků není možné navyšovat).

Za přihlášeného účastníka považujeme toho, který má odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku
a zaplaceno. Přihláška musí být vyplněna pro každého účastníka zvlášť. Rozhodne-li se některý
účastník přihlásit na více akcí (táborů) DDM, je třeba odevzdat přihlášku na každou akci zvlášť.
V den nástupu na tábor je zapotřebí odevzdat vedoucímu akce vyplněné Prohlášení
o bezinfekčnos (pro každého účastníka zvlášť). Pokud má účastník zdravotní ob že nebo užívá
léky, vyplňte také Zdravotní list účastníka a informujte v předs hu hl. vedoucí akce.
Na tento tábor není nutné potvrzení o zdravotní způsobilos od lékaře.
Detailní info: Přihlášení účastníci obdrží do 15. června 2018 podrobné informace (stručný
program tábora, seznam potřebných věcí apod.). Pro další informace kontaktujte hlavní vedoucí
tábora. Formuláře (přihlášky, Prohlášení o bezinfekčnos , Zdravotní list) jsou k dispozici v DDM
Horažďovice na pracoviš Zámek, popř. v elektronickém formátu na www.ddm-hd.cz v sekci
„Ke stažení”.

