PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Pořadatel

cena tábora:

Junák – český skaut,

Účastník tábora

7. středisko Blaník, z. s.

jméno a příjmení: …………………………………….

sídlo: Gončarenkova 628/15, 147 00 Praha 4

datum narození: …………… RČ: …………………..

IČ: 604 469 27

2300,- Kč

bydliště: ……………………………………………….

Údaje o táboru

Rodiče (zákonní zástupci)

termín konání:

7. až 21. 7. 2018

místo konání:

Jiřičky

jméno matky (zákonného zástupce):
………………………………, tel.: ……………………

vedoucí tábora:

Prokop Šilhavý
jméno otce (zákonného zástupce):

zástupce ved. tábora: Vít Šorm
………………………………, tel.: ……………………

Informace k ceně a platbě tábora
-

V ceně je zahrnuta strava 5× denně, doprava osob a materiálu, pronájem tábořiště, pořízení materiálu i
náklady související se zajištěním programu.
na každé druhé dítě je sleva 500 Kč a na každé další dítě sleva 1000 Kč – nehledě na oddíly

Zákonný zástupce se zavazuje:
-

že nejpozději při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s
poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.

-

že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady.

Zákonný zástupce souhlasí:
-

že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením
uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je nedílnou součástí této přihlášky,
v případě kladného zůstatku táborového hospodaření tento ponechat středisku a oddílu pro další
činnost a práci s dětmi.

Zákonný zástupce bere na vědomí:
-

že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku
vrácení táborového poplatku
že v případě odhlášení dítěte se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu
nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto podmínek může
být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena
do organizace (viz text na http://bit.ly/2p4pihy).

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor.
V ………………………
dne ……………………
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podpis zákonného zástupce

