
Č T U  -  T Á B O R N I C K Ý  K L U B  S K U T E Č
P O Ř Á D Á

  T R AD I ČN Í  P ODZ IMN Í  V Ý L E T 
DO  V RAN I C

Termín konání: pátek 25. 9. – neděle 27. 9. 2020

Místo:     Vranice u Jarošova, stará chata TJ Jiskra Litomyšl

Cena:  400,- Kč (cena včetně zapůjčení prostěradla) - zaplatit při předání dětí. 
   V ceně je zahrnuto ubytování, strava, odměny. 

Něco k provozu chaty: Ubytování sice postrádá luxus, ale má nadbytek osobitého kouzla a tábornické 
romantiky. Kdo tam stráví noc, pochopí. Součástí chaty jsou pouze suchá WC bez umýváren. Odběr pitné vody 
máme zajištěn z protější chaty TJ Jiskra Litomyšl. Zatopíme si v kamnech na tuhá paliva a jídlo uvaříme na 
elektrickém sporáku. Jídlo a pitný režim samozřejmě jako vždy zajistíme.

Do báglu přijde: spacák (kdo chce, může přibalit plyšáčka), polštářek, batůžek na výlet, pláštěnka, 
láhev na pití, teplé oblečení, oblečení na spaní, náhradní ponožky, hygienické potřeby, baterka, pevná 
obuv (případně náhradní), budou potřeba HOLINKY, propiska, malý bloček na psaní. Léky (pokud jsou 
nějaké potřeba), kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie).

Doprava: Hromadná doprava nám nepřeje, linkový autobus ve vhodnou dobu nejede,  
 proto dopravte děti do Vranic sami. Podle mapky to určitě najdete.
 (GPS 49.8279411N, 16.1487253E)

Příjezd: v pátek 17:00 - 17:30 ke staré dřevěné chatě ve Vranicích

Odjezd: neděle 10:00 - 10:30 od staré dřevěné chaty ve Vranicích

Přihlášení: Do 22. 9 2020 a je závazné !!!
1) SMS zprávou na číslo 775 028 235. Nutné uvést jméno dítěte (dětí) ve zprávě. 
2) E-mail: tabornici@tkskutec.cz
3) Po předchozí telefonické domluvě osobně Lence Slavíkové
Dítě považujte za přihlášené až po naší odpovědi na SMS nebo e-mail (v případě, že se přihlašujete 
jedním z těchto způsobů). Pokud se do 3 dnů neozveme, zavolejte, pravděpodobně e-mail nebo SMS 
nedorazily.

UPOZORNĚNÍ: V případě špatného počasí nebo malého zájmu se akce ruší! To Vám samozřejmě 
dáme včas vědět. S přihlášeným dítětem již počítáme (organizační zajištění akce) a je vůči nám velice 
nefér ho pak bez závažných důvodů odhlašovat nebo nedorazit bez omluvy. Děkujeme za pochopení.
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Závazná přihláška na výlet do Vranic pátek 25. 9. – neděle 27. 9. 2020

Jméno a příjmení dítěte:.……………………………………………………….………………………………………………………………

Datum narození dítěte:……………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis rodičů (zákon. zástupců):………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (zákon. zástupců):………………………………………………………………………………………………………… 

Poznámka: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyplněnou a zák. zástupcem podepsanou přihlášku a účastnický poplatek odevzdejte při příjezdu do Vranic (přihlášku 
je potřeba vyplnit a odevzdat i v případě, že dítě (děti) přihlašujete elektronickou formou). Pokud nesouhlasíte s 
případným zveřejněním fotografií, na kterých je zachyceno Vaše dítě, uveďte to do poznámky.
S osobními údaji nakládáme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

us t ř i hnout

GPS 49.8279411N
16.1487253E


