
 MALÝ SVĚT                                                                       

+ 420 774 081 881              

skolkamalysvet@gmail.com 

www.malysvet.eu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Termín příměstského tábora : 

10. – 14.7.2023

CENA 3700 Kč

24. – 28.7.2023 

CENA 3700Kč 

   (zakroužkujte vybraný/né tábor/y)

Místo srazu:  Chýně  - zahrádka Pivovarského dvora v 8:00

CO S SEBOU:  sportovní oblečení přizpůsobené počasí, batůžek (sportovní s 
přezkou přes hrudník), láhev s pi m (v průběhu dne bude pi  doplňováno), 
dopolední svačina

Číslo účtu : 2701105998/2010

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození dítěte: 

Alergie dítěte: 
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Jméno a příjmení otce/matky (zákonného zástupce) : 

Email na rodiče: 

Telefon na rodiče: 

Přihlašuji své dítě na uvedený příměstský/é tábor/y. 

Beru na vědomí, že celou cenu tábora je nutné uhradit před 
konáním akce, a to nejpozději do 27.5.2023 

Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pro 
potřeby dětské skupiny Malý svět. 

Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních 
materiálech dětské skupiny Malý svět  (letáky, webové stránky, 
fcb, ...)
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den začátku příměstského 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 příměstského
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 pos hly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

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

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

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

                                                                                            Jméno a podpis zákonného zástupce:
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SMLUVNÍ PODMÍNKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

S MALÝM SVĚTEM 

1. Přihlášení dítěte na tábor 

Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu, 
uvedeném v nabídce táborů, a to pomocí přihlášky přímo v dětské skupině 
nebo z webových stránek a vyplněnou, podepsanou a oskenovanou pošle zpět 
na email skolkamalysvet@gmail.com. 

2. Platba tábora 

Cenu tábora  je nutno zapla t do 27.5. 2023. Do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno dítěte a "Příměstský tábor". 

3. Storno podmínky 

Při omluvě  5  a více dní dopředu - vrací se částka 700,-  

Omluva méně než 5 dní před konáním tábora - není možné uplatnit storno 
podmínky 

 4. Závěrečná ustanovení 

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami stvrzuje 
zákonný zástupce dítěte podepsáním této přihlášky na příměstský tábor. 

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

Podpis zákonného zástupce dítěte............................................

Podpis ředitelky ..............................................
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