
 
 

Přihláška Příměstský tábor 

Dobrodružství s příšerkami 12. – 16. 7. 2021  

Cena 1000,- Kč 

 

Příjmení a jméno dítěte:         

Datum narození:        Třída:     

Informace o dítěti (alergie, léky, …) 

              

              

               

Zdravotní pojišťovna (číslo):        

Příjmení a jméno zákonného zástupce:          

E-mail:        Telefon:     

 

Způsob odchodu:  SÁM / S DOPROVODEM  

Čas odchodu:     Jméno další osoby kromě ZZ:       

 

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.  

Smluvní podmínky 

Cena zahrnuje: oběd, a pitný režim, výlety, autobus, celotýdenní program, vstupné, náklady na odměny.  

Způsob úhrady: částku 1.000,- Kč uhraďte do 20. 6. 2021 na účet školy 101405576/0300 s VS: 444 007 do 

poznámky PM1_celé jméno dítěte 

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. Souhlasím s 

uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech školy. Souhlasím se zpracování osobních 

údajů a pořízení fotografií a jejich zveřejnění na webu dle GDPR. 

Přihlášku odevzdat nejpozději do 18. 6. 2021. Vychovateli nebo zaslat na mail druzina@zsjedovnice.cz 

V případě dotazů volejte na číslo 603 809 464 

  



 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE 

Každý tábor začíná vždy v pondělí a končí v pátek. Scházení dětí ve škole je každý den od 7:30 – 8:00 hod. 

Vyzvedávání PO – PÁ od 15:00 – 15:30 hod. V případě celodenního výletu je možné pozdější ukončení dne. 

Co s sebou: Na tábory vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a případně náhradním 

oblečením, pláštěnku, pokrývku hlavy, sluneční brýle, batůžek, pití, „mlsku“. 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. Na výlet nedávejte dětem větší částky peněz – doporučujeme kapesné 

ve výši 100,-Kč. 

Prohlašuji, že mnou dodané aktuální potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-

19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy covid-19. 

Organizátor si vyhrazuje možnost změny programu a organizace tábora vzhledem k aktuálním 

epidemiologickým nařízením. 

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem ŠD. 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        Podpis rodičů:      

  


