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Závazná přihláška na příměstský tábor 

 
Název tábora:   ………………………………………………………………….  

Termín:     …………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………………………… 

Datum narození:  …………………………………………………………………. 

Rodné číslo:   ………………………………………………………………….  

Zdravotní pojišťovna:   …………………………………………………………………. 

Bydliště:   …………………………………………………………………. 

Vyzvedávat bude:   …………………………………………………………………. 

Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.): ………………………………………….. 

Alergie, omezení v jídelníčku a jiné: ………………………………………………………….  

 

Jméno a příjmení matky (zákonného zástupce): ……………..………..………………………………. 

Email:                  ………………………………………………………………………. 

Mobil:     ………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení otce (zákonného zástupce):  ……………………..………………………………….. 

Email:                  ….……………………………………………………………………. 

Mobil:    ……..…………………………………………………………………. 

 
 
Co budou děti potřebovat: 
 

• ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny účastníka tábora  
• potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor 
• batůžek s pláštěnkou, láhev s pitím  
• vhodné oblečení pro pobyt uvnitř i venku 
• chirurgickou roušku  

 
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami a 
beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB § 5 odst.2 
a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu 
zejména k evidenčním, statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte.  
 
Souhlas s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu příměstského tábora: ANO x NE 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 
Cena zahrnuje: 

• celodenní program, výukové a výtvarné materiály 
• výuku angličtiny 
• celodenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim 
• výlety a exkurze včetně vstupného 
• doprava školním autobusem 
• pojištění dětí 

 
 
Způsob úhrady: 
Bankovní spojení: 27-1842790277/0100  
VS: datum narození dítěte  
POZN.: Příměstský tábor + termín (1., 2., 3., 4.) + celé jméno dítěte   
 

 
Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem 
 
1. Jiné osobě, než uvedené v této přihlášce bude dítě vydáno pouze na základě písemné plné moci! 
 
2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní telefony, 
osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se nedoporučuje. 
 
3. Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv pyrotechniku a veškeré předměty a 
zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků 
tábora. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení, přechovávání, či užívání návykových, psychotropních a 
omamných látek. 
 
4. V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek či hrubého porušení 
táborového řádu, může být dítě z tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky. 
 
5. Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich, na této přihlášce 
uvedené, nezletilé dítě zúčastnilo jízdy všech činností souvisejících s programem a provozem 
příměstského tábora. Dále rodič výslovně potvrzuje svým podpisem, že se seznámil s výše uvedenými 
podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí. 
 
 
V ……………………………………… 
 
 

Podpis matky   ………………………… 
 

Podpis otce   ………………………… 
 


