
Léto 2013                     

Letní tábor 2013 – Vlčata + Trapeři

Informační list 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři Brno
Džungle

Termín:
od neděle 30. června do sobo-
ty 20. července 2013.
Termín brigády i s rodiči:
od pátku odpoledne 28. červ-
na do neděle 30. června 2013 
do příjezdu dětí.
Sraz:
Trapeři i Vlčata 8.30 na Hlav-
ním nádraží pod hodinama.
S sebou na sraz:
kolo, helmu, malý batoh s 
pláštěnkou, svačinou a pitím. 
Na kolech pojedeme od vlaku 
na tábořiště (asi 12 km).
Dokumenty vybírané na sra-
zu – POZOR, ZMĚNA:
!!!Na straně 3 čtěte článek Le-
tošní změny v dokumentaci!!!
Návrat:
16.37 na Hlavním nádraží 
vlakem od Jihlavy.
Místo:
tábořiště Lásenice, okres 
Jindřichův Hradec, Jihočeský 
kraj (GPS 49°3’25.676“N, 
14°59’13.78“E).
Adresa tábora:
Tábor 22. střediska Junáka 
Brno, pošta Lásenice, 
378 01.
Přihláška:
přihlášku je třeba poslat do 
16. června 2013 emailem na 
adresy: 
- darwin751@gmail.com 
(Darwin za Vlčata) 
- honzaczech@atlas.cz (Bart 
za Trapery). 
Podmínkou pro účast na 
táboře je účast alespoň na 
jedné vícedenní výpravě. 
Závaznou přihláškou je pak 
zaplacení poplatku.
Platba:
platbu je možno provádět 

pouze bezhotovostně převo-
dem na účet. Číslo účtu 
je 234799409/0300. Jako 
variabilní symbol uveďte 
rodné číslo vašeho dítěte a 
do poznámky pro příjemce 
napište jeho jméno nebo 
přezdívku. V případě 
problémů s placením se 
neváhejte obrátit na nás 
s případnou individuální 
domluvou, jinak plaťte, 
prosíme, včas. V případě  
zájmu vystavíme fakturu, 
žádost či jiný potřebný 
doklad k získání příspěvku 
od zaměstnavatele.
Cena:
2800 Kč.
Termín zaplacení:
16. června 2013.
Kapesné:
max. 100 Kč.
Doprava materiálu:
a) tam: výběr věcí (batoh 
+ krabice) proběhne v 
pátek 28. června mezi 16 
a 18 hodinou na klubovně 
(náklaďák odjíždí večer). V 
případě nutnosti je možné 
donést věci dřív, a to po 
domluvě s některým 
z rádců či vedoucích. 
b) zpět: výdej věcí bude 
hned po návratu 20. 7. 2013. 
Za věci, které zůstanou na 
klubovně déle, neručíme. 
Klubovna může být 
vykradena a pojištění se 
vztahuje pouze na majetek 
střediska.
Zdravotní zabezpečení:
Na táboře máme zdravotní 
stan (marodku) se slušně 
vybavenou lékárnou 
a kvalifikovaného 

zdravotníka. Závažnější 
případy řešíme ve spolupráci 
s nemocnicí v Jindřichově 
Hradci. 
Tábora se může zúčastnit 
jen dítě zdravé, případná 
závažnější onemocnění s 
námi předem konzultujte. 
Menší běžné potíže (alergie 
apod.) vyplníte do Zprávy 
pro zdravotníka (viz str. 4). 
Děti u sebe nesmí mít žádné 
léky – vše je třeba na srazu 
předat zdravotníkovi.
Všichni registrovaní členové 
Junáka mají úrazové 
pojištění v rámci organizace 
u pojišťovny Generalli.

R O D I Č Ů M

úvodem

vedení tábora a dů-
ležité kontakty

náčelník tábora:
Ged (775313115)
náčelník Traperů:
Bart (724162074)
náčelník Vlčat:
Darwin (775651910)
program:
za Trapery Gibbs, Vuk 
(603152074), za Vlčata Tyr 
(737879717)
zdravotník:
Astap (734574243)
kuchyně:
Shorty (737114358)

Vážení přátelé, dovolte mi si na 
úvod poněkud zapolemizovat... 
Kdysi jsme používali s klukama 
mé generace termín „táborový 
stav“. Byl to režim, do kterého 
se naše tělo  přetransformovalo 
okamžitě poté, co se naše noha 
dotkla táborové louky. Padla 
na nás táborová atmosféra 
plná vyuzených triček, vol-
nosti pohybu, pocitu prostoru 
všude kolem, schopnosti využít 
toho mála, co jsme si přivezli 
z civilizace, a toho mnoha, co 
bylo kolem nás a co jsme si 
nepřivezli. Rok za rokem nás to 
takhle chytá. Myslel jsem si, že 
je to vždycky to stejné, ale ono 
ne... Což můžeme zjistit až s 
odstupem sami nebo nám o tom 
někdo řekne: totiž každý člověk 
se každý rok posune dál. Ten 
směr nelze odhadnout, ale je 
tam vždycky. A tak se těším, až 
na táboře uslyším Dinga cedit 
legrácky i přes mizérii situace, 
kdy mu třeba poteče do beden, 
až Tadeáš opět prokáže, že jeho 
hlava disponuje netušenou bys-
trostí, až Chankin, i přes snahu 
šířit kolem sebe pověst... řek-
něme pohybově laxního hocha, 
bez mrknutí oka a bez zjevné 
únavy ujde dlouhou túru, aniž 
by to s ním hnulo, až se Orm 
ukáže být psychickým i fyzic-
kým tahounem party, až Dun-
dee ukáže, že se umí postarat o 
druhé a výborně se tak hodí pro 
roli podrádce, až Datel překvapí 
svou upřímností a zručností, až 
Braggi rozdrnká struny kytary 
a překvapí mě otázkami, nad 
kterými se obvykle zamýšlejí až 
dospělí, až Martin odzbrojí svou 
dobrosrdečnstí a ochotou podat 
pomocnou ruku, až Dalibor 
ukáže, že má v sobě odvahy na 
rozdávání... Opravdu se na to 
těším a doufám, že za rok zase 
budou dál a zrovna my toho 
budeme svědky. Jo, a ještě jedna 
důležitá věc: těším se na něco, 
co mají společného všichni 
dohromady, totiž partu pevným 
přátelstvím sepjatých hochů, 
kterou už dneska nikde nena-
jdete, to mi věřte...

Bart



Letní tábor 2013  –  vybavení

Vybavení na tábor – Vlčata + Trapeři
Seznam vybavení 
1 x kalhoty dlouhé (ke kroji, 
přírodní barva, slušnější)
1 x kalhoty krátké (ke kroji, 
přírodní barva, slušnější)
1 x krojová košile + šátek
5 x ponožky
5 x teplé ponožky
1 x oddílové triko
4 x triko s krátkým rukávem
2 x flanelová košile nebo 
mikina
8 x slipy nebo trenýrky
1 x tepláková souprava
1 x oblečení na spaní 
(u Vlčat je vhodné označit, aby 
to vedoucí na první pohled 
poznali)
1 x svetr
1 x větrovka a šusťáky
1 x zimní bunda nebo polárka
1 x šátek na krk (ne krojový)
1 x letní čepice
1 x zimní čepice
1 x pláštěnka v dobrém stavu
1 x pracovní oblečení (starší 
tepláky...)
1 x kotníková šněrovací obuv 
– pohorky
krém na boty + hadra nebo 
impregnace... (podle typu 
pohorek)
1 x sandály - kdo má
1 x tenisky
1 x holínky
1 x plavky
kapesníky (NEpapírové!)
2 x ručník
1 x starší utěrka na nádobí
1 x toaletní potřeby (mýdlo, 
kartáček a pasta, hřeben, 
opalovací krém, brýle proti 
slunci, prostředek proti hmyzu 
(lépe nestříkací), 1 ks toaletní 
papír)
1 x ešus třídílný + lžička
1 x plechový hrníček 
(dobrovolně)
1 x PET láhev nevratná 1,5 l, ne 
menší!
1 x baterka + případně 
náhradní baterie
1 x spacák
1 x malý batoh na výlety a na 
cestu
1 x velký batoh 40 - 60 l
1 x krabice od banánů
1x igelit min. 2 x 1,5 metru
1 x karimatka
1 x starší deka nebo celta

1 x kapsář (viz nákres) 
1 x kolo v dobrém stavu 
+ helma.
1 x táborový obleček, KPZ, 
stezka, potřeby na psaní, nůž, 
pastelky, blok, tábornický de-
ník, adresy, sirky zabezpečené 
proti vlhku, 5m tenkého lanka, 
10 hadráků - kdo nemá, aspoň 
matriál na jejich výrobu: staré 
ponožky, noviny, izolepy...
Trapeři navíc: sekera.
Všechny věci, nejen u vlčat, 
doporučujeme podepsat. Ne-
podepsané již možná nikdy 
neuvidíte!
Dále nezapomeňte, že balení je 
činnost, kterou by minimálně 
Trapeři měli zvládnout samo-
statně, s vaší malou pomocí. 

Krabice od banánů
Všechno vybavení zabalte do 
batohu a krabice od banánů. Tu 
upravte tak, že zalepíte díru ve 
dně i víku, aby drobnější věci 
nevypadávaly. Jiné než baná-
nové krabice, nebrat (velikost 
je normována do stanu či týpí, 
kde slouží jako nábytek). Je 
dobré zabezpečit krabici na ces-
tu proti vlhku pomocí igelitu. 
Pokud krabice po táboře přije-
de zpět v pořádku, nevyhazujte 
ji, ale schovte na příští rok!

Co nebrat 
Na tábor je zakázano brát: mo-
bilní telefony, trezory, elektro-
nické hračky a zařízení (mimo 
baterky, světel na kolo a tacho-
metru) a jakékoliv předměty 
nehodící se na letní tábor, po-
případě porušující zákony ČR 
nebo propagující jejich porušo-
vání. Vedení si vyhrazuje právo 
tyto věci zabavit a vrátit na kon-
ci tábora rodičům. Tyto věci 
narušují atmosféru tábora nebo 
mohou v krajním případě ne-
gativně ovlivnit výchovu Vašich 
dětí i dětí ostatních, proto je na 
táboře nechceme. Pro komuni-
kaci s rodiči používáme velmi 
staromódní a předraženou poš-
tu. Mobily máme na táboře pro 
přivolání pomoci nebo k vyří-
zení důležitých organizačních 
věcí. Budete-li něco závažného 
potřebovat, pošlete SMS na tel. 

číslo 734 574 243 (Astap - pro 
Vlčata), nebo 775 313 115 (Ged 
- pro Trapery). Telefony se bu-
deme snažit v rámci možností 
zapínat pravidelně přibližně 
jednou denně až jednou za dva 
dny. Někdy se stane, že jsme 
přes noc na výletě mimo tábor, 
kde nemusí být vždy signál.

Kolo
Stejně jako každý rok, i letos 
s sebou na tábor budeme brát 
kola. Díky kolům se můžeme na-
příklad zajet vykoupat a nezabere 
nám to celé odpoledne. Také vý-
lety na kolech mohou mít mno-
hem vzdálenější cíl, než pěší. 
Na tábor je však nutné brát kolo 
v bezvadném technickém stavu 
(zvláště důležité jsou brzdy) 
a přizpůsobené postave dětí (na 
táboře je opravdu pozdě na zjiš-
tění, že nám kluk z kola vyrostl). 
Na táboře si vyhrazujeme právo 
kolo v případě vetší poruchy 
opravit (případně dokoupit 
potřebné díly) na náklady rodi-
čů. Je totiž nezbytně nutné mít 
pojízdné kolo po celou dobu 
tábora. Menší opravy zvládáme 
svépomocí a jsme na to náležitě 
vybaveni nářadím, pokud však 
někdo bude mít nářadí svoje, je 
to jedině dobře, naučí se s ním 
aspoň zacházet.
Pokud jde o vlčata, nejsou třeba 
žádné cyklistické zkušenosti, 
stačí, že dítě už na kole aspoň 
jednou jelo.
Na závěr bych chtěl poprosit 
všechny rodiče aby své dítě na 
tábor vybavili také cyklistickou 
helmou, případně cyklistický-
mi rukavicemi. Přínos těchto 
bezpečnostních prvků již ocenil 
nejeden cyklista.     

Brašny a nosič
Velmi vítaným vybavením 
ke kolu jsou nosič na kolo a 
brašny. Nejsou sice povinné a 
je možné absolvovat i víceden-
ní výlet na kole s batohem na 
zádech, navíc máme  většinou 
doprovodné auto, které větší 
kusy vybavení doveze rovnou 
na cílové místo, ovšem možnost 
mít věci na cestu uložené vzadu 
na nosiči je pohodlná. Brašny 

na nosiči se nelepí na zpocená 
záda, netlačí popruhami do 
beder, a jejich váhu, ačkoliv se 
do nich vejde nepoměrně větší 
množství věcí než do malého 
batohu, nepocítíte tak radikálně. 
Proto určitě všem, kteří je mají, 
doporučujeme vzít je s sebou na 
tábor.

Kroj
Skautský kroj je pro všechny 
Trapery i Vlčata povinnou sou-
částí vybavení. Nejsme žádní 
skautští fundamentalisté, proto 
je nám celkem jedno, jaký bude 
mít košile odstín, nejezdíme 
v něm na každou výpravu... 
Ale právě na táboře má toto 
slavnostní oblečení své místo. 
Náš oddíl není parta nezávisle 
se bavících pionýrů, ale má své 
tradice. Proto není možná účast 
u táborového ohně nebo ran-
ním nástupu bez kroje. 
Máte-li doma odrostlý kroj, 
zkuste ho nabídnout na klubov-
ně, nová košile se dá koupit za 
cca 500 korun.   
Všechno vybavení na kroj do-
stávají Vlčata zdarma ke splnění 
nováčkovské zkoušky. Ostatní je 
možné koupit ve skautské pro-
dejně nebo přímo na táboře.
Kromě kroje bereme taky oddí-
lové tričko.

(b) kapsář do stanu (vlčata)

(a) kapsář do týpí (Trapeři)



Kdo byl na táboře, ví, jak úpěnlivě při 
každém poledním klidu čekají děti na 
poštu 
a jakou radost jim dopis udělá. Platí to 
hlavně pro menší vlčata – je dobré psát 
často. Je taky dobré se vyvarovat formulací 
vyvolávajících stesk: “moc nám tady 
chybíš”, “moc se nám stýská”, atd. Vhodné 
jsou naopak zprávy z domu, kolik se na 
zahradě urodilo meruněk a kdo co doma 
udělal. Nebo můžete podpořit táborovou 
hru: “kolik už máš orlích per”, “přejeme 
vám dobrý vítr do plachet”....  

Pokud jde o balíky, vyskytovaly se dříve v 
souvislosti s nimi některé problémy (pře-
jídání, hádky, soutěž, komu toho přijde 
víc...), které se vyřešily tím, že jsme adres-
né balíky na tábor zakázali. Pokud chcete 
poslat na tábor balík “na přilepšenou”, 
pošlete něco (buchty, ovoce...) pro všech-
ny. Adresné balíky s horami bonbónů a 
čokolády kazí nejen zuby a žaludek, ale 
hlavně morálku dětí na táboře. Pamatujte, 
že veškeré jídlo, včetně sladkostí, je v ceně 
tábora a je zbytečné utrácet za poštovné.

Letní tábor 2013  –  informace
Letošní změny v dokumentaci
Vážení rodiče,

letos jsme se rozhodli pro změnu týkající 
se táborové dokumentace. Jak zajisté víte, 
vždy jsme Vám bezinfekčnost předávali 
až ráno na srazu, Vy jste ji tam podepiso-
vali a odevzdávali. Takové úkony občas 
působí poněkud chaoticky, když neblahý 
zdravotník mačká v jedné zpocené ruce 
neustále padající papíry s Vašimi podpisy 
a přísahami, že je Vaše dítko neinfekční, a 
druhou rukou přidržuje kolo s naditými 
brašnami. 
Minulý rok jsme také začali vinou poně-
kud nedomyšlené novely zákona, která 
prakticky znemožňuje zásahy ze strany 
kvalifikovaného zdravotníka a poskyto-
vání informací o jeho zdravotním stavu 
a dalším postupu léčby tomuto zdravot-
níkovi, požadovat novou dokumentaci, 
která umožňuje poskytování informací o 
zdravotním stavu dítěte. 
Navíc nám ještě, proč to nepřiznat, přišla 
na tábor kontrola z Brněnské rady Junáka, 
které se moc nelíbilo, že od Vás nemáme 

potvrzený formulář od doktorky Vašeho 
dítěte, který dokazuje, že je dítě zdravotně 
způsobilé k účasti na zotavovací akci či na 
škole v přírodě. Pravda, nejsme ani zota-
vovací akce (na to nás není dostatek) ani 
škola v přírodě, ale přece jen je pravdou, 
že mít tento formulář je jistota, nikomu 
to neuškodí, nám to pomůže, neboť se z 
této dokumentace můžeme dozvědět o 
případných komplikacích (alergie apod.) 
přímo od doktora, který tento formulář 
podepisuje. 
To už je pěkných pár papírů, připočteme-
-li k tomu ještě onu bezinfekčnost, souhlas 
s používáním sportovního vybavení apod. 
Proto jsme se letos rozhodli všechny mož-
né dokumentace, které od Vás budeme 
požadovat, vložit do tohoto čísla Džungle 
naráz. Na srazu tudíž nedostanete už nic, 
pouze si od Vás vybereme to, co je v tomto 
informačním věstníku. A co všechno 
konkrétně to je?
(A) na straně 4 Prohlášení o bezinfekč-
nosti, Zpráva pro táborového zdravot-
níka (o zdravotních odchylkách, lécích 

apod.), Prohlášení rodičů (souhlas s 
pobytem na táboře) a Souhlas s používá-
ním sportovního vybavení.
(B) na straně 5 Posudek o zdravotní 
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací 
akci a škole v přírodě (ten necháte vyplnit 
a podepsat lékařkou Vašeho dítěte). !!!Po-
kud máte toto potvrzení z nějaké dřívější 
akce, např. ze školy v přírodě, ne starší než 
12 měsíců, můžete nám ho na sraz donést 
– platnost je 1 rok a nemusíte chodit zby-
tečně k doktorovi.
(C) na straně 6 Souhlas rodičů s posky-
továním informací o zdravotním stavu 
dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce.

Dokumenty a propriety, které nám done-
sete a které má každý z Vás individuálně, 
jsou:
(A) kopie průkazu pojištěnce
(B) kopie očkovacího průkazu
(C) případné léky a popis k nim, způsob 
užívání a dávkování.

Táborový obleček

Rodičovská schůzka 
Vlčat k táboru
Vážení rodiče Vlčat,

informační schůzka k táboru se bude 
konat ve středu 12. 6. v 18.30 hodin 
na klubovně. Budeme zde zodpovídat 
veškeré nejasnosti a dotazy ohledně 
vybavení, zdravotnictví, administrativy 
a docházky. Připravte si prosím otázky 
k těmto tématům, které vám pouze 
zde budeme moci zodpovědět. Účast 
doporučujeme zejména rodičům, jejichž 
kluci jedou na tábor letos poprvé. 
Těšíme se na vás!
Za vedení Vlčat 

Pošta a balíky

Darwin

Letos se můžeme těšit na vskutku propra-
covanou táborovou hru. K ní obvykle každý 
rok vyžadujeme obleček, v němž se schází-
me k večerním sněmům a který dokresluje 
táborovou atmosféru. 
Jak má obleček vypadat, je vidět z nákre-
su. Důležité je, aby byl bílý. Jako látka se v 
průběhu let osvědčilo staré prostěradlo. V 
případě krejčovských dotazů kontaktujte 
Vuka (číslo viz na první stránce).

Bart



Letní tábor 2013  –  prohlášení a formuláře

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému synovi ...............................................................................................................................

rodné číslo: ............................................................................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená 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 přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se skautského letního tábora Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska Stopadesáttrojka Brno v 
termínu 30. června – 20. července 2013.
Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé.

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor

Prohlášení rodičů
Souhlasím s účastí svého syna ................................................................................ na Letním táboře Junáka - svazu skautů a skautek 
ČR, střediska Stopadesáttrojka Brno v termínu 30. června – 20. července 2013. Po dobu konání tábora předávám zodpovědnost 
za svého syna vedoucímu oddílu. Prohlašuji, že uhradím v požadovaném termínu případné hotově placené lékařské ošetření, 
dokoupené vybavení (v případě potřeby vybavení nad 100 korun bude konzultováno s rodiči telefonicky) a úmyslně poškozený 
materiál.

..............................................................................................

Zpráva pro táborového zdravotníka
Pravidelně užívané léky (název, na co,dávkování,…), případně další důležité informace o zdravotním stavu:

Kontakt na rodiče v době konání Letního tábora (jméno a telefon): ...................................................................................................

Souhlas s používáním sportovního vybavení

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor
..............................................................................................

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor
..............................................................................................

Souhlasím, aby se můj syn ................................................................................................... na Letním táboře Junáka - svazu skautů a 
skautek ČR, střediska Stopadesáttrojka Brno účastnil programu využívajícím následující vybavení a mohl toto vybavení používat: 
kolo s příslušentvím, loď s příslušenstvím, horolezecké vybavení (lana, úvazky, jistící prostředky). 

Zodpovědný vedoucí bude v plném rozsahu (dítě v dostatečném rosahu) informován o bezpečnosti a pravidlech používání výše 
uvedeného technického vybavení.



Jméno a příjmení posuzovaného dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
a škole v přírodě
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Datum narození

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu

Část A
Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením *):

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B
Potvrzuji, že posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (ANO - NE) *)
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
d) je alergické na
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)

*) Nehodící se škrtněte.

Datum vydání posudku Jméno a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení



Džungle rodičům léto/2013 – informační zpravodaj 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři. Vyšlo jako 99. publikace ediční řady Prales. Vy-
chází občas. Určeno pro vnitřní potřebu 22. střediska Junáka Brno. Na vydání se podíleli: Darwin, Bart, Vuk, Astap, Ged. Neprodejné a jedinečné. Vyšlo v červnu 
2013 (pravděpodobně). 
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Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotní-
kovi akce:
V době konání Letního tábora Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska Stopadesáttrojka Brno, tj. od 
30. června do 20. července souhlasím s poskyto-váním informací o zdravotním stavu mého nezletilého 
syna ......................................................................... nar. ............................................. ve smyslu ustanovení 
§ 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zdravotních službách“) panu Petru Davídkovi nar. 10. ledna 1993, bytem Veletržní 3, Brno.

Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého: 

V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních 
číslech:

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

        telefonní číslo: ………………………

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

        telefonní číslo: ………………………

V ………………… dne……………………… 

Podpisy zákonných zástupců nezletilého:

……………………………… ………………………………

příjmení, jméno   příjmení, jméno

……………………………… ………………………………

      podpis     podpis


