Pionýr, z. s. - 137. pionýrská skupina
www.137psrobinsoni.cz

Podzimní prázdniny 2018
TZ Morgana
Výlet se koná v termínu od 26. do 30. 10. 2018 na táborové základně Morgana nedaleko
Ledče nad Sázavou a je určený dětem cca od 9 let. Každý účastník si sám ponese všechny své
věci 4 km od vlaku na táborovou základnu a zpět.
Sraz účastníků je v pátek 26. 10. v 16:45 hod. v Praze na Hlavním nádraží, vlak nám jede
v 17:05 hod. Návrat je v úterý 30. 10. v 16:36 na Hlavní nádraží.
Ubytování je na TZ Morgana v budově bývalé hájovny, vaření společnými silami ve
vybavené kuchyni.
Vybavení na výlet: oblečení a obutí vhodné na pobyt v přírodě podle počasí (nezapomeňte
ani na náhradní oblečení a pláštěnku), oblečení na spaní, teplý spacák, hygienické potřeby,
ručník, láhev na pití, průkazka pojištěnce, svačina na cestu, baterka.Vhodná je i deka nebo
prostěradlo na povlečení molitanové matrace. Všechny věci je nutné zabalit do jednoho
batohu, který se dá nést na zádech.
Cena výletu je 350 Kč, členové Pionýra mají 50 Kč slevu.
Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 15. 10. 2018 na adresu: Jana Novotná, Nad Sokolovnou
233, 289 14 Poříčany nebo e-mailem na adresu ps137@volny.cz. Případné další informace na
tel. 603 472 993. Úhrada poplatku v hotovosti na místě srazu nebo převodem na bankovní
účet č. 2400082999/2010 (nejpozději do 20. 10. 2018).
Výlet se bude konat pouze v případě přihlášení minimálně 6 dětí.
zde oddělte

Závazná přihláška na podzimní prázdniny 26.-30. 10. 2018
Příjmení a jméno: …………………………………………, datum narození..…………………
Příjmení a jméno: …………………………………………, datum narození..…………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………...
Telefon: …………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě nemá nařízeno lékařem karanténní opatření nebo zvýšený lékařský
dohled a jeho zdravotní stav mu umožňuje pobyt na tomto výletě.
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z.
s. (dále jen Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako
správce uchovával a zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na
této přihlášce. Pionýr, z. s. je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných
spolků, které již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke
své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob
uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra. Souhlasím s pořizováním fotografií a
videozáznamů člena v rámci činnosti, s jejich archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci
činnosti pionýrské skupiny a Pionýra.

Datum: …………………….

Podpis rodičů: …………………………..

