
 

13. - 18. 8. 2017   -   cena: 800 Kč  

- tábor pro děti ve věku 6 - 15 let, podmínkou je ukončená 1. třída ZŠ  

- konat se bude na výletišti u Myslivecké chaty v Bruzovicích 

- přes den se budou hrát hry, soutěžit v celotáborové hře a odpoledne trénovat  

- k večeru stezka odvahy, povídání si u ohně, noční hry, atd.   

- jídlo se bude vařit v kotlíku nebo na ohni a spát se bude ve stanech  

- poznáš nové kamarády a určitě zažiješ mnoho zábavy ;-) 

 

 

- pro naše mladé hasiče povinné, z důvodu tréninků na poslední závody v roce  

- pro účast - do 30. června odevzdat přihlášku (str. 3) spolu se zálohou 400 Kč 

- Info na stránkách www.hasicibruzovice.cz nebo u Petry Helvínové na čísle 731 179 393. 

- sraz 13. srpna ve 14:00 u Myslivecké chaty v Bruzovicích - odevzdat doplatek 400 Kč, 

průkazku zdravotní pojišťovny a prohlášení zákonných zástupců dítěte!

http://www.hasicibruzovice.cz/


CO SEBOU…. 

 oblečení a obuv na tréninky, na hry, do lesa, atd.  … minimálně:  

 5 triček, 3 tepláky, 2 mikiny, 2 tenisky 

 oblečení na spaní (ne pyžamo)  

 nepromokavou bundu nebo pláštěnku a gumáky  

 dostatek ponožek! (v případě deště a tréninků bude velká spotřeba)  

 repelent proti komárům a klíšťatům, opalovací krém  

 spacák, karimatku, baterku nebo čelovku a kdo má tak i stan!  

 třídílný ešus (ne přepravka), hrnek, lžíci a vidličku - vše podepsané!!! 

 osobní hygiena, plavky a ručník  

 pokud dítě užívá pravidelně léky, odevzdat podepsané vedoucímu!  

CO NEBRAT SEBOU…. 
 zbytečně moc peněz, cennosti, elektroniku  

 mobily (max. uschované u vedoucího) 

 NEDOPORUČUJEME návštěvy rodičů  

 

  



PŘIHLÁŠKA NA HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

Datum konání:  14. - 18. srpna 2017 

Místo konání:   Výletiště u Myslivecké chaty v Bruzovicích 

Jméno a příjmení…………………..…………    Datum narození……………….……………… 

SDH………………………..…………. 

Adresa……………………………………………………………………………………………….…………… 

Vlastním stan pro …… osob.  

Kontakt na rodiče…………………………….…   Podpis rodičů……………………..………….. 

 ! Odevzdat do 30. června 2017 spolu se zálohou 400,- ! 

 

_______________________zde ustřihnout______________________ 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………………………………………  

narozenému ……………………….…. bytem/domem ……………………………………………………….…….. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, apod.)  

a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, 

že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s  osobami, které onemocněly 

infekční nemocí.  

Dítě je schopno zúčastnit se Hasičského soustředění v Bruzovicích  

od 14. srpna 2017 do 18. srpna 2017 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor:  

 

V ………………………………..…….. dne ………………..……… Podpis …………………….…………………..  


