
PŘIHLÁŠKA
Letní příměstský tábor 

 
Název tábora: .................................................................. 
Termín: ............................................................................ 
Jméno a příjmení dítěte: .................................................................... 
Datum narození: .......................................................... 
Rodné číslo: ........................................................................... 
Zdravotní pojišťovna: .................................................................. 
Bydliště:...................................................................................................................................................
....

Zákonný zástupce (kontaktní osoba v době tábora)  
Jméno a příjmení: ..............................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................
Telefon: .................................................
E-mail: : .................................................

Poplatky  týden   3.350, - Kč  NEBO den   700, - Kč

Zálohy a způsob úhrady:

Po odevzdání přihlášky (naskenovanou přihlášku zašlat e-mailem, nebo předeat osobně)
bude vystavena faktura a poslána emailem či osobně předána. Uhrazením faktury je místo
rezervováno.
 
Způsob úhrady:
číslo účtu: 284028354/0300
VS: datum narození dítěte 
Zpráva pro příjemce.: celé jméno dítěte
 
Storno podmínky:
Účast na táboře lze stornovat pouze ze zdravotních důvodů (na základě potvrzení lékaře) a
to nejméně měsíc před začátkem tábora. V takovém případě vracíme 60 % z ceny tábora. V
ostatních případech vracíme cenu obědů. 

Tábor se otevře při naplnění kapacity min. 8 dětí. Budeme vás informovat k 1.6. 2023. Peníze
budou případně vráceny v plné výši a nabídnut jiný termín.

V............................................. dne ...............................................

____________________________
Podpis zákonného zástupce



PRAKTICKÉ INFORMACE - Odevzdat v den nástupu 

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek. Od 8:00 - 16:00. Odevzdání a
vyzvedávání dětí vždy ve Volnočasovém centru na zámku v Kostelci nad černými lesy.
Nám. Smiřických 1, druhé nádvoří. 

Co s sebou:
Na tábory vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním
oblečením. Drahé značkové oblečení nechte raději doma, aby nedošlo k jeho
poškození. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé
věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich
případné odcizení nebo poškození.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

Alergie  ANO - NE          JAKÉ.....................................................................................................
Užívá léky   ANO - NE.   JAKÉ...................................................................................................
Zdravotní omezení  ANO - NE    JAKÉ......................................................................................

Jiná sdělení pro vedení tábora:............................................................................................

Potvrzení od lékaře
V den nástupu je nutné odevzdat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k
účasti na letním příměstském táboře a prohlášení o bezinfekčnosti.

Kopii kartičky zdravotního pojištění odevzdá dítě/rodič první den tábora. 

Odchody a příchody dětí:
Dítě bude docházet do areálu samo:  ANO - NE
Dítě bude odcházet z areálu samo: ANO - NE
Dítě budeme do areálu odvádět: ANO - NE
Dítě budeme z areálu vyzvedávat: ANO - NE

Jména dalších osob, které budou dítě vyzvedávat:
................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích. Nedodržování pokynů
vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a 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.

V.......................... Dne ......................... Podpis zákonného zástupce................................



SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIE/FOTOGRAFIÍ/VIDEÍ
 

jméno, příjmení: ..........................................................................
datum narození: .......................................................................... 

 
Svým podpisem tímto v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, uděluji souhlas s pořizováním a použiváním fotografií a videí, na kterých je

zachyceno mé dítě. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro
propagační účely organizace Za Radost z.s.. Zveřejnění fotografií se týká webových

stránek: www.zaradost.cz,  facebookových stránek a  jiných materiálů v rámci
propagace spolku Za Radost z.s. 

 
V:............................................................... dne:..............................

 
 
 

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


