
Přihláška na příměstský tábor
Jméno a příjmení dítěte.......................................................................

Bydliště.................................................................................................

...........................................................................PSČ...........................

Datum narození....................................................................................

Jméno a příjmení Matky:......................................................................

Jméno a příjmení Otce:........................................................................

Tel.: Matka........................................Otec............................................

Další sdělení.........................................................................................

Bude naše dítě odcházet samo domů: ANO  NE (nehodící se škrtněte)

Zaškrtněte prosím požadovaný termín:

1. 11. 7.  15. 7. 2022: Táborový trosečník aneb český Robinson

2. 1. 8.  5. 8. 2022: Netradiční olympijské hry

3. 22. 8.  26. 8. 2022: Cestování časem

V..............................................................dne...............................2022

Podpis zákonného zástupce................................................................

Informace o táboře
Všechny turnusy budou probíhat od pondělí do pátku 8 – 16 hodin

Cena: 2.100 Kč/dítě/turnus. Částka je vratná pouze z důvodu nemoci 
na základě předložení lékařské zprávy. Po zaplacení je však možné 
za své dítě sehnat náhradníka.
Platba: převodem na účet č. 267509412/0300.
VS: 1. turnus: 333301  2. turnus: 333302   3. turnus: 333303
Termín splatnosti je 17. 6. 2022. Pokud částka nebude do tohoto 
termínu uhrazena, dítě bude automaticky z rezervačního listu 
vyškrtnuto a místo bude postoupeno náhradníkovi! 
V ceně tábora je dopolední a odpolední svačina, oběd a pití po dobu 
tábora.    
Věci potřebné na tábor:   
 přezůvky, pokrývka hlavy, holínky (v případě deštivého počasí), 
pevná obuv na hry do lesa, šátek na hry, náhradní ponožky, láhev na 
pití
 na výlet: vhodné oblečení, batůžek, pevnou obuv, pláštěnku, 
drobné kapesné 
Doporučujeme, aby měly děti všechny věci podepsané.
Na tábor prosím dětem nedávejte žádné drahé oblečení, většinu dne 
budeme trávit v přírodě.
Doporučujeme, aby cenné věci (mobily, foťáky, notebooky, tablety, 
powerbanky,…) děti zanechaly doma, především z důvodu ztráty 
nebo poškození.

Podmínkou přijetí na tábor je odevzdání těchto vyplněných tiskopisů:

Do 17. 6. 2022:
1. přihláška (nutná ode všech účastníků táborů)
2. souhlas s použitím osobních údajů (GDPR)  dle příslušného 
zákona

V den nástupu na tábor:

5. kopie osvědčení o zdravotní způsobilosti dítěte (vystavené 
dětským lékařem (je platné 2 roky))
6. potvrzení o bezinfekčnosti (podepsané zákonnými zástupci, s 
datem nástupu na tábor)
7. kopie průkazu zdravotní pojišťovny


