
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK TŘEBÍČ 
 

ZÁCHRANÁŘSKÝ TÁBOR “LAVI ČKY”  
23. 7. – 30.7. 2016  

 
Vodní záchraná ři po řádají 8denní tábor pro mládež ve v ěku 8-16 let. 

 
Pojďte zažít to pravé letní dobrodružství!  Vyzkoušíte si s námi plno nových zajímavých věcí jako lanové aktivity,  
jízdu na lodích a raftech, zjistíte něco o první pomoci nebo záchraně tonoucích, zdokonalíte se v plavání a máte 
možnost seznámit se třeba s potápěním… Letošní rok Vás táborem provede celotáborová hra, při které zažijete 
spoustu dobrodružství a zábavy a seznámíte se s novými kamarády.  

 
Těšíme se na Vás v p řekrásném údolí Dalešické p řehrady na míst ě zvaném "Lavi čky"  (pod obcí Kozlany). 
 
Cena tábora je 2 450,- K č (členové MS VZS ČČK Třebíč 2 100,- Kč). 
 
Podmínkou nástupu je, že účastník je plavec a uplave samostatně minimálně 100 metrů. 
Nástup na tábor je v sobotu 23. 7. 2016 do 14:00 hodin,   
ukončení a odjezd je v sobotu 30.7. 2016 v 11:00 hodin, doprava vlastní. 
Přihláška na tábor musí být vyplněna, předána a zaplacena do 31. 5. 2016 
- přihlášení a zaplacení po termínu tj. od 1. 6. 2016 je možné za zvýšenou cenu 2 700,- Kč 
 
Přihlášku zašlete poštou na adresu :  Vojtěch Šalbaba, V. Nezvala 67, 674 01 Třebíč 
Platbu převodem na účet 188916781/ 0300  
(do zprávy pro příjemce – "Tabor2016" + celé jméno dítěte, např. "Tabor2016 Jan Novák"). 
Na požádání vystavíme potvrzení pro pojišťovnu nebo zaměstnavatele. 
Při nástupu na tábor je nutno odevzdat Posudek o zdravotní způsobilosti a Nástupní list.  
Všechny dokumenty jsou k dispozici na stránkách VZS ČČK Třebíč nebo Vám budou zasílány na email uvedený v 
přihlášce po jejím obdržení. Pokud Vám nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, prosím kontaktujte nás. 
Bližší informace: www.trebic.vzs.cz, e-mail: vojtech.salbaba@gmail.com, tel.: 607 287 679. 

 
---------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------- 

 
Závazná p řihláška na STANOVÝ TÁBOR “LAVI ČKY“  

 
Přihláška na letní stanový tábor pořádaný MS VZS ČČK Třebíč 

23. 7. – 30.7. 2016  
 
 

Jméno a příjmení účastníka: …………………………….......……………........................ 

Datum narození: …………………………… Rodné číslo:............………........................ 

Adresa bydliště: ……………………………………….……………………......................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………......................... 

Telefon: ……………………………….…e-mail: ..…………..........……............................ 

Adresa bydliště: ……………………………………....….…………………......................... 

Dítě trvale užívá tyto léky:……………………………………………………....................... 

Upozorňuji u svého dítěte na:.......................................................................................... 
 
Přihláška na tábor musí být předána a zaplacena do 31 .5. 2016. 
Přihlášení a zaplacení po termínu tj. od 1.6. 2016 je možné za zvýšenou cenu 2 700,- Kč. 
Potvrzuji, že dítě je plavec. 

 
 
 

        ------------------------------------------- 
V ……….........………. dne…………..................         podpis zákonného zástupce 


