
 

 

Přihláška na příměstský tábor 2022 

Stroj času 

v termínu 11. 7. – 15. 7. 2022  

 
Registrační údaje dítěte: 

Jméno: 

Příjmení: 

Rodné číslo: 

Zdravotní pojišťovna:  

Plavec/neplavec: 

Zdravotní omezení: 

Stravovací omezení: 

Název školy: 

Třída ve školním roce 2021/2022: 

Souhlas se zveřejněním fotografií       □ ANO   □ NE 

Další sdělení (užívání léků atp.): 

Údaje zákonného zástupce: 

Jméno: 

Příjmení: 

Adresa: 

E-mail*: 

Telefon: 

* na uvedený e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky, informace o programu a průběhu tábora. 
Vyplněním údajů souhlasíte, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 
znění, zpracovával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní evidence účastníků tábora.  

Odevzdání přihlášky: Přihlášky je možné podávat do naplnění kapacity tábora. Přihlášku 
odevzdejte Martinu Hanusovi či Aleši Radilovi (viz kontakty níže). 

Cena tábora: 1 000,-/osoba. 
 
Platba: (uhraďte až po potvrzení přihlášky) Platba je možná pouze bankovním převodem 
Po potvrzení přihlášky obdržíte výzvu k zaplacení (fakturu) se všemi potřebnými údaji. Platba 
musí být realizována do 14 dnů od obdržení výzvy k zaplacení.  
 
Kontakt: 
Kontaktními osobami tábora jsou Martin Hanus (724 751 078) a Aleš Radil (604 926 225) 
 
V den nástupu dítěte na příměstský tábor odevzdejte, prosím, následující 
dokumentaci:  

o kopii kartičky zdravotní pojišťovny  
o prohlášení o bezinfekčnosti a další upozornění  
o prohlášení o odchodu dítěte z příměstského tábora 

 



 

 
Příchod na příměstský tábor: 
Vedoucí přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení programu uvedeného v informacích 
o táboře. Příchod dětí na tábor je do 8:00, nejdříve však v 7:30. Sraz je vždy na hřišti u 
šaten, pokud vedoucí neurčí jinak. 
 
Odchod z příměstského tábora:  
Vedoucí odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, 
nejdéle však 15 minut po ukončení tábora. Svým podpisem může zákonný zástupce dát 
souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo pověřit další 
osobu k vyzvednutí dítěte. 
 
Upozornění:  
Každý přihlášený účastník je povinen dbát pokynů vedoucího tábora. V případě, že dítě 
opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád tábora, je vedoucí oprávněn vyloučit 
dítě z tábora bez nároku na vrácení peněz. Podezření, že by dítě mohlo být nakaženo 
infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na 
táboře bez nároku na vrácení platby. 
 
Storno podmínky: 

o při odhlášení dítěte do 31. 5. storno poplatek ve výši 20 % z celkové ceny tábora  
o při odhlášení dítěte od 1. 6. – storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny tábora  
o při odhlášení dítěte méně než 7 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 100 % z celkové 

ceny tábora 
V případě nahrazení jiným účastníkem se storno poplatek nehradí a cena tábora je vrácena v plné výši 
(až po uhrazení ceny náhradníkem). 
 

o při zrušení pobytu ze strany účastníka v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se 
platba ani poměrná část nevrací  

o v případě zrušení pobytu v době tábora z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací 
poměrná část z ceny (dle počtu proběhlých dní tábora) 

 
Podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s uvedenými 
podmínkami: 
 
 
 

……………………………………………………… 
Podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 


