
 

 

Vyplně�nou a podepsanou př�ihla� š�ku jě mož�ně�  naškěnovat a pošlat  ě-mailěm na: 

šk.liběšicě@šěžnam.cž  něbo cěntřumověcka@šěžnam.cž   něbo ošobně�  oděvždat v 
                   Komunitní�m cěntřu Ověc�ka   

 
     PŘIHLÁŠKA  NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

Organizátor akce:
 SK Liběšice z.s.
 Liběšice 17
 411 46
 IČO: 46768505

 

 

Turnus I.:  15. - 19.7. 2019 
 

   Turnus II.:   5. – 9.8. 2019
 
  

………………………………………………………………… 
jméno a příjmení zákonného zástupce ( dále jen objednatel) 
 
 
………………………………………………………       …………………………...              ……………………. 
jméno a příjmení přihlášeného dítěte                               rodné číslo                               zdravotní pojišťovna 
 
 
………………………………………………………        …………………………... 
jméno a příjmení                                                                rodné číslo sourozence ( jen je-li také přihlášen) 
 
……………………………………………………        …………………   ………….…………………………… 
bydliště                                    telefon rodičů                     e-mail rodičů  
 
 
Důležité informace pro organizátory ( alergie, užívání léků, nemoci, speciální zacházení,  apod.) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Smluvní podmínky:  
Místo na příměstském táboře ( dále jen PT)  bude závazně rezervováno až  po doručení  podepsané  přihlášky a 
zaplacení  1000,- za každé přihlášené dítě. Potvrzení rezervace bude zasláno na e-mail uvedený v této 
přihlášce. Částka ve výši 1000,- bude splatná hotově na schůzce, datum a čas upřesníme na e-mail či sms. 

  

 
 
 

 

 

mailto:centrumovecka@seznam.cz


Cena příměstského tábora je 1000,- Kč,  při pobytu dítěte od  pondělí do pátku s vlastní celodenní stravou. 
Pokud se na schůzce domluvíme na dovozu obědů, bude cena navýšena o 50,-/ dítě/den.  

V ceně jsou zahrnuty:  všechny výukové materiály a pomůcky, vstupné, doprava, odměny pro děti, 

                                        pedagogický dozor  a celodenní pitný  režim. 
 
Rodiče souhlasí s využitím osobních údajů v rámci PT. 
Pořadatelé  tábora budou s důvěrnými informacemi zacházet v souladu s příslušnými právními předpisy. 
V žádném případě nebudou údaje poskytnuty dalším osobám nebo subjektům. Po skončení PT budou veškeré 
materiály obsahující důvěrné informace předepsaným způsobem zlikvidovány. 
 
Děti jsou během tábora povinny uposlechnout a respektovat instrukce lektorů. 
Dětem není dovoleno se během pobytu svévolně vzdalovat z místa pobytu bez souhlasu lektora. 
 
Děti, které budou během pobytu soustavně narušovat průběh tábora nevhodným chováním vůči lektorům 
nebo ostatním dětem, budou z tábora vyloučeny bez nároku na vrácení zaplacených poplatků. O této 
skutečnosti budou rodiče neprodleně informováni a budou vyzváni k vyzvednutí si dítěte z PT. 
 
Storno podmínky: 

Odhlášení do 12.6. 2019 – vrácení zaplacené částky ponížené o manipulační poplatek 200 Kč. 
-30% z celkové ceny při odhlášeni v rozmezí 30 a více dnů před začátkem tábora, 
- 50% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 29 -15 dnů před začátkem tábora, 
- 80% z celkové ceny při odhlášení v rozmezí 14 - 8 dnů před začátkem tábora, 
- 100% z celkové ceny při odhlášení od 7 dne před začátkem tábora 
V případě, že se dítě nebude moci tábora zúčastnit a sežene za sebe náhradníka, nebude účtován žádný 
storno poplatek. Podmínkou je, aby náhradník donesl řádně vyplněnou přihlášku a souhlasil se smluvními 
podmínkami PT. 
Pojištění  neposkytujeme, na akce tohoto typu doporučujeme sjednat si  pojištění 
samostatně ( nabízí většina komerčních pojišťoven  v cenách od 45/Kč na dítě/ týden) 
V případě, že se PT  neuskuteční z důvodu malého zájmu  nebo jiných objektivních příčin, budou o tom rodiče 
všech přihlášených dětí neprodleně  informováni  a zaplacené poplatky budou vráceny převodem na účet 
nejpozději do 14 dní od oznámení této skutečnosti. 
 
 
Podpisem této přihlášky rodiče souhlasí s  vytvořením foto, video a zvukových záznamů na příměstském táboře 
( dále jen PT). Rodiče souhlasí s případným zveřejněním záznamů za účelem propagace PT.  
 (v případě, že nesouhlasíte s pořizováním záznamů, škrtněte tento odstavec, napište NESOUHLASÍM a 
podepište zde………………………………………………………...) 
 
 
Pro případ  neodkladného lékařského ošetření musí mít všechny děti  u sebe po celou dobu 
pobytu na PT svou kartičku zdravotní pojišťovny  nebo alespoň její kopii ( kartičky je 
možné odevzdat 1. den lektorům a poslední den si je vyzvednout) 
 
 Důležité upozornění:  
V den nástupu na PT je nutné donést vyplněné a podepsané čestné prohlášení – s datem podpisu v den zahájení 
PT ( najdete na konci této přihlášky) a kartičku ZP nebo její kopii. Bez těchto 2 dokumentů nebude dítě na PT 
přijato. 
 
Svým podpisem na konci této přihlášky stvrzuji, že jsem četl/četla smluvní podmínky, 
smluvním a storno podmínkám rozumím a souhlasím s nimi. 
 
 
   

 
 
Datum ………………………………    …………………………………………. 
        Podpis objednatele 
 
 



 
Pro případ  neodkladného lékařského ošetření musí mít všechny děti  u sebe po celou dobu 
pobytu na PT svou kartičku zdravotní pojišťovny, nebo alespoň její kopii ( kartičky je 
možné odevzdat 1. den lektorům a poslední den si je vyzvednout) 
 
Následující část přihlášky odevzdejte prosím vyplněnou až v den nástupu na 
tábor 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Č E S T N É   P R O H L Á Š E N Í   R O D I Č Ů   D Í T Ě T E  
/potvrzené vyplňte a odevzdejte v den nástupu na akci, za každé přihlášené dítě samostatně/ 

 
 Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ........................................................... 
 
narozenému ...................................................bytem .................................................................. 
 
změnu režimu, dítě nejeví žádné známky akutního onemocnění  / průjem, teplota, apod. / a okresní 
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 
dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami,  které onemocněli přenosnou  infekční nemocí. 
 Dítě je schopno zúčastnit se příměstského letního tábora v Liběšicích a okolí . 
 Svým podpisem také stvrzuji, že jsem seznámen/a s programem příměstského tábora a ( zaškrtněte 
výběr)  
 

 Souhlasím s tím, aby se dítě zúčastnilo všech táborových aktivit. 
 

 Nesouhlasím s tím, aby se dítě zúčastnilo ze zdravotních nebo jiných důvodů následujících 
aktivit: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonické a e-mailové spojení na rodiče (nebo jimi pověřené osoby) během doby pobytu dítěte na 
táboře – pro případ akutních zdravotních potíží:. 
 
 
............................................................................................................................................…………………….... 
 
 
Doprovod dítěte z tábora:   
 
Dítě si osobně vyzvednu 
 
Dítě si vyzvedne mnou určený zástupce ( napište prosím jeho  
jméno)…………………………………………………………………………….. 
 
Po ukončení programu může syn/dcera  sám/sama opustit příměstský tábor. 
 
 
 
 
V ...................................... dne ……………….                    .............………......................................... 
 
                           Podpis zák. zástupce 
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