
KRKATÁ BABA
zapsaný spolek, Bednářova  9, BrnoTAPO

Případné dotazy:  Zdeněk Kašík       tel. 607 585 562
e-mail: kasik.zdenek@seznam.cz

Informativní seznam věcí na tábor. - B -                    www.krkatka-tabory.cz

Košile lehká + teplá Nedoporučujeme mobil a jiné cennosti !
Trička (jedno bílé bavlněné na batikování)
Svetr (mikina)
Bunda, větrovka
Kalhoty, kraťasy, bermudy
Tepláková souprava 2x, šusťáky
Spodní prádlo
Čepice proti slunci (klobouk nebo slamák)
Ponožky 2-3x teplé, 10x lehké, (punčocháče)
Plavky, ručníky
Šátek, kapesníky, hygienické potřeby včetně šamponu
Na spaní tepláková souprava nebo teplé pyžamo (v tomto období bývají chladné noci!!)
Spací pytel, deka (celta), prostěradlo na povlečení postele (požadavek Hygieny)
Sportovní obuv 2x, turistická obuv!, holínky, sandále
Psací potřeby, dopis. papír + známky, kapesní nůž, baterka + náhradní baterie, šitíčko,
Ešus, příbor, hrneček s ouškem, utěrky, kolíčky na prádlo
Batoh na dvoudenní výlet, pláštěnka, karimatka, uzlovačka (asi 2 m), píšťalka,
PET láhev 1l
Sešit A5 (nejlépe v tvrdých deskách)
1 role toaletního papíru
Ochranný prostředek proti klíšťatům a komárům, léky, které dítě užívá – ODEVZDAT!
Hudební nástroj je vítán, knihu, hračku, .....
Všechny věci označit jmenovkou!!!
!! Seznam věcí do kufru !!

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Rád bych Vás upozornit, že dítě na táboře se bude účastnit pochodů (půldenní až
jednodenní) na delší vzdálenosti a proto v zájmu zdraví vašeho dítěte jej vybavte
vhodným batůžkem a vhodnou pevnou obuví!!
Batůžek by měl mít polstrované nosné popruhy na obě ramena .
Prosím, aby obuv byla několikrát vyzkoušena před konáním tábora. Špatná
obuv a vybavení především ohrožuje zdraví Vašeho dítěte a v druhé řadě
přidělává personálu tábora dodatečné problémy.

Děkuji za pochopení.

KRKATÁ BABA
zapsaný spolek, Bednářova  9, BrnoTAPO

Případné dotazy:  Zdeněk Kašík       tel. 607 585 562
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www.krkatka-tabory.cz ČÁST - A –

LIST   ÚČASTNÍKA    LT

Termín tábora:                od 1.8. do 14.8. 2021             Var. Symbol: RČ dítěte
Adresa tábora:                  LT  TAPO   Krkatá baba
                                         Lubě u Černé Hory
                            679 21  Černá Hora

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

Rodné číslo:   ….........................................    Zdrav. Poj. …..................................

Bydliště:   ….............................................................................  PSČ …................

Telefon – na některého z rodičů

…..........................................    e-mail spojení: …………………………………..

U svého dítěte dále upozorňuji na:
…...................................................................……………………………………

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

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

Alergie (na pyl, prach, potraviny, ovoce apod.) …………………………………

……………………………………………………………………………………

neplavec                                  začátečník                                       dobrý plavec
(nehodící škrtněte)

Cena tábora je stanovena na 3.800,- Kč

Velikost trička: S M L XL XXL



KRKATÁ BABA
zapsaný spolek, Bednářova  9, BrnoTAPO

Případné dotazy:  Zdeněk Kašík       tel. 607 585 562
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ČÁST  -A -
Souhlasím s účastí svého dítěte na letním táboře TAPO - Krkatá Baba z.s.
pořádaného v době od 1.8. do 14.8. 2021 v Lubě u Černé Hory.

Nevratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč je nutno uhradit do 31. 5. 2021!
Celkový účastnický poplatek uhradím do 15.7. 2021.

Byli jsme upozorněni, že táborový personál nemůže zabránit případnému
odcizení mobilních telefonů a jiných cenných předmětů.

 *) Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů SOUHLASÍM se zpracováním osobních údajů
u svého dítěte pro spolek TAPO Krkatá Baba z.s. na dobu 2 roky. Po uplynutí
této doby budou osobní údaje odstraněny z databáze a archivu spolku.

*) SOUHLASÍM s uveřejnění fotografií mého dítěte pro potřeby propagace
táborů na webových stránkách společnosti TAPO Krkatá Baba z.s.

*) V případě nesouhlasu ŠKRTNĚTE

..............................................                                 ………………………………
             datum                                                                     podpis rodičů
                                                                                         (zákon. zástupce)

Řádně  vyplněný účastnický list   – A –   zašlete do 30.6. 2021 na adresu:
                          Zdeněk  KAŠÍK
                          Tábor 23
                          616 00 Brno

Případné dotazy:        Zdeněk Kašík                         tel.  607 585 562
e-mail: kasik.zdenek@seznam.cz

KRKATÁ BABA
zapsaný spolek, Bednářova  9, BrnoTAPO

Případné dotazy:  Zdeněk Kašík       tel. 607 585 562
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PODROBNOSTI : ČÁST - B -
Sraz všech účastníků letního tábora TAPO Krkatá Baba je v neděli 1.8. 2021 v 10.00 hod na

parkovišti u Pekáren (Bohunická ul.) v Brně (tram. č. 2- zast. Bohunická)

Při předání dětí je nutné odevzdat:
-  nástupní list dítěte (nesmí být starší 24 hodin)
-  fotokopii průkazky zdravotní pojišťovny
-  fotokopii zdravotního průkazu dítěte, případně očkovacího průkazu
- předložit doklady o zaplacení účastnického poplatku
!!! bez těchto náležitostí nemůže být dítě přijato !!!

Provozovatel tábora: TAPO Krkatá Baba, Bednářova 9, 619 00  Brno    Variab. symbol: RČ dítěte
Peněžní ústav:  Fio banka
Číslo účtu: 2600331259/2010 Cena tábora: 3.800,- Kč

Nevratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč je nutno uhradit do 31. 5. 2021!

Návrat bude v sobotu 14.8. 2021 mezi 11.30 a 12.00 opět na parkoviště u Pekáren (ul.
Bohunická) v Brně.
!!! Individuální dopravu dítěte na tábor je nutno domluvit předem !!!

Adresa tábora:                 LT TAPO Krkatá baba
                                        Lubě u Černé Hory
                           679 21  Černá Hora

Kontakt:  Zdeněk Kašík, Tábor 23, 616 00 Brno, ' 607 585 562 www.krkatka-tabory.cz


