
P ihlář ška na sportovní pobytový tábor s
plaváním 

Po adatel:ř
MALÝ SV T                                                 Ě

+420 728 229 626 (Bc. Dana Hejtmanová)              

skolkamalysvet@gmail.com 

www.malysvet.eu

Údaje o táboru
termín konání: 07.08.- 13.08.2022 
místo konání: Hotel Astra, Srby u 
Kladna
vedoucí tábora:  Bc. Dana Hejtmanová
cena tábora: 8200,- Kč

Ú astník táborač
jméno a příjmení: …………………………………….

datum narození: …………… RČ: …………………..

bydliště: ……………………………………………….

Rodi e (zákonní zástupci)č
jméno matky (zákonného zástupce):

………………………………, tel.: ……………………

jméno otce (zákonného zástupce):

………………………………, tel.: ……………………

Informace k ceně a platbě tábora:
- V ceně tábora je zahrnuto: 

 strava 5x denně, ubytování v hotelu, doprava osob a materiálu, pronájem bazénu, 
pořízení  materiálu i náklady související se zajištěním programu.

- Informace k provedení platby: 
Táborový poplatek uhraďte na Číslo účtu : 2701105998/2010 , nejpozději do 15. 6. 

2022.

Zákonný zástupce se zavazuje:
- že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti  (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000

Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví)  a  posudek  o  zdravotní  způsobilosti  dítěte  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:
- s tím, 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,

- se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce
-     s uveřejněním fotografií dítěte na propagačních materiálech pro Malý svět (letáky, webové 

stránky, fcb.)

Zákonný zástupce bere na vědomí:
- že neodevzdání  výše uvedených dokumentů je  překážkou pro účast  dítěte na táboře bez

nároku vrácení táborového poplatku
- storno poplatky:
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v případě odhlášení  dítěte nejméně 30 dní před táborem se vrací  30% poplatku,  v
případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z
důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.

- podmínky vyloučení dítěte z tábora: 
dítě  je  povinno  se  řídit  pokyny  vedoucích  a  táborovým  řádem,  a  porušení  těchto

podmínek může  být  důvodem  vyloučení  z  účasti  na  táboře  bez  nároku  na  vrácení
táborového poplatku.

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor.

Vyplněnou, podepsanou a oskenovanou přihlášku pošlete zpět na email skolkamalysvet@gmail.com 
nebo přineste osobně. 

V ………………………

dne ………………
podpis zákonného zástupce
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Dotazník o zdravotním stavu dít te (anamnéza)ě
pro ú ely č POBYTOVÉHO SPORTOVNÍHO TÁBORA S PLAVÁNÍM

Prosím vyplňte čitelně. Na pravdivosti údajů může záviset zdraví vašeho dítěte.

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna: ………………………………… Rodné číslo: …………………………

Váha dítěte: .....…. kg (pro případné dávkování léčivých přípravků)

Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod.? Popište včetně projevů a alergenů.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka apod.)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Užívá Vaše dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin a v jakém množství?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké je to omezení?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Jiné sdělení (pomočování, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, 
zvýšená náladovost, specifické rady nebo prosby atd.):

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

V .......................................

Dne ................................

                                                                                              ………………………………………

                                                                                            Jméno a podpis zákonného zástupce:
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Prohlášení zákonných zástupc  dít teů ě

Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den začátku pobytového tábora 

Prohlašuji, že  

dítě: ...........................................................................

narozené dne: ............................................................

bytem trvale: ...............................................................

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).

Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před začátkem pobytového  tábora do
styku s  fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani  mu není  nařízeno
karanténní opatření. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .......................................

Dne ................................

                                                                                              ………………………………………

                                                                                            Jméno a podpis zákonného zástupce:
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