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PŘIHLÁŠKA NA TSCZ 2016 – letní tensingový tábor 

 Pořadatel YMCA DAP o.s. - důvěra, alternativa, prostor 

www.dap.ymca.cz; korespondenční adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 

 Datum konání 28.7. - 6.8.2016 

 Místo konání WFA Koclířov u Svitav 

 Cena Základní cena: 3 800,- 

Pro členy YMCA DAP: 3 600,-  

Kontakt na vedoucí tábora tscz@tensing.cz 

 Údaje o účastníkovi 

 Jméno a příjmení  

 Datum narození  

 Adresa  

 Telefon  

 E-mail  

 Údaje o rodiči / zákonném zástupci 

 Jméno a příjmení  

 Adresa  

 Telefon  

 E-mail  

Další potřebné údaje 

 Zdravotní omezení 
a medikace 
 

Uveďte, prosíme, všechny takové významné údaje, na které je potřeba pamatovat 
při přípravě programu tábora či které mohou způsobit komplikace při průběhu 
tábora. Myslíme tím např. důležitá zdravotní i jiná omezení, jako jsou alergie, diety, 
poruchy chování apod. Veškeré nestandardní faktory, které by mohly mít vliv na 
účast Vašeho dítěte na táboře, je nutné předem ohlásit a prodiskutovat s hlavním 
vedoucím či se zdravotnicí. 
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 Strava  s masem / bez masa 

 Tričko   dámské   /   pánské,   S   /   M   /   L   /  XL 

 Jsem z Ten Singu:  

 Workshopy 

 Z následujících zvol workshop, ve kterém chceš na táboře být: tanec, drama, minichoir 

 WS priorita 1:                                                           WS priorita 2: 

 Hraji na následující hudební nástroj(e):  

TSCZ 2016 

TSCZ  2016 je tensingový tábor určený pro mladé lidi od 12-ti do 19-ti let včetně. Program zahrnuje 

hudební, dramatické a taneční aktivity, při kterých je kladen důraz na vzájemnou spolupráci účastníků. 

V tensingu není důležité podat profesionální výkon, důležitá je radost ze společné práce a chuť vyzkoušet 

si něco nového. Po celou dobu TSCZ 2016 bude kladen důraz na učení se vzájemné pomoci, sebereflexi, 

spolupráci, kamarádství, a to za souběžného rozvoje tří složek lidské osobnosti – duše, ducha a těla. 

TSCZ 2016 je akce vedená v křesťanském duchu dobrovolníky YMCA DAP, kteří předem připravují 

program.  

YMCA je křesťanské dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení. Harmonickým rozvojem tělesné, 

duševní a duchovní stránky člověka chce YMCA přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému 

životu lidí ve společnosti. Jde o sdružení otevřené všem lidem bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, 

národnosti, rasy a politické a sociální příslušnosti. 

www.tensing.cz, www.ymca.cz 
 

Prohlášení  

Přihlašuji své dítě závazně na tábor YMCA DAP a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu 
respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom/-a, že bez odevzdání řádně vyplněné přihlášky 
a NÁSTUPNÍHO LISTU, jehož součástí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti, 
nebude dítě do tábora přijato.  
Beru na vědomí, že po celou dobu trvání TSCZ 2016 platí tensingová pravidla, především: no sex, no 

drugs, no alcohol. Spolu s tím platí i naprostý zákaz kouření a další pravidla. Každý účastník přistižený 

při porušení jednoho z těchto pravidel může být okamžitě poslán domů bez nároku na vrácení poplatku. 

Respektuji, že TSCZ 2016 je akce vedená v křesťanském duchu dobrovolníky a pracovníky YMCA, kteří 

předem připravují program. Účastním se TSCZ 2016 dobrovolně. Beru na vědomí, že za případné ztracení 

nebo poškození drahých věcí vedení TSCZ 2016 nezodpovídá, a proto je nechám doma (notebooky, 

tablety, aj.). 

Dávám tímto souhlas se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů organizací YMCA 

DAP, a to po dobu nutnou k realizaci tábora a k interním potřebám organizace. Souhlasím s tím, že 

v průběhu tábora bude pořadatel provádět obrazovou dokumentaci tábora a vytvořené fotografie či krátká 

videa zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností a posláním YMCA DAP. 

 
V _______________________________          dne_____________________      
 
 
podpis účastníka ___________________  podpis rodiče/zákonného zástupce  _____________________ 
 

http://www.ymca.cz/
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Pokyny k platbě a k zaslání přihlášky 

Základní cena tábora je 3 800,- 

Cena pro členy YMCA DAP je 3 600,- 

 

Účastnický poplatek zahrnuje: 

 Ubytování s plnou penzí na táboře TSCZ 2016 

 Režijní náklady, propagaci, technické zajištění akce 

 Výlety, koncerty, další táborové programy 

 Táborové tričko 

  

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete na naši korespondenční adresu: 

YMCA DAP o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 

Obálku označte „TSCZ 2016“ 

 
Uzávěrka přihlašování je 6.6.2016 

 

Do 8.6. 2016 musí být zaplacena nevratná záloha ve výši 2 000,- 

Do 30.6.2016 musí být zaplacen doplatek účastnického poplatku.  

 
Peníze posílejte na účet RF Bank - 524764001/5500  
Variabilní symbol: 7001 
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení účastníka 
 

 


