
□  NE   □  ANO 

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
a

Jméno a příjmení dítěte: ..........................................................................................................................................................................

rodné číslo: ............................................... / ............................          datum narození: ...........................................................................

adresa (ulice, čp., PSČ): ..............................................................................................................................................................................

zdravotní pojišťovna dítěte vč. kódu: ....................................................................................................................................................
a

Jméno a příjmení zák. zástupce: ...........................................................................................................................................................

adresa (liší-li se od adresy dítěte):  .......................................................................................................................................................
a

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

Tel. domů: .................................................   Tel. do práce: .................................................   Mobil: .....................................................  

E-mail: .............................................................................................................................................................................................................
(V případě pozdější změny telefonického spojení prosíme o jeho aktualizaci pro dobu konání rekreace.)

UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV (OMEZENÍ) DÍTĚTE / POZNÁMKY
a

Alergie:                 a    

a

Astma:    
    a  
a

Enuréza: 
    a  
a

Epilepsie: 
   a a

aDieta   

a

Plavec
a
a  

Jiné / zvláštní přání / důležité info / ubytování / stravovací zvyklosti:  ......................................................................................
a

a

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

           
           
           

 alergeny, příznaky, léky: ................................................................................................................
a

 léky: .....................................................................................................................................................
a

 léky: .....................................................................................................................................................
a

 léky: .....................................................................................................................................................
a

 jaká? (vegetariánství, ...): .............................................................................................................  
a

míra: ....................................................................................................................................................

termín: 9. - 21. července 2017

□  NE   □  ANO 

□  NE   □  ANO 

□  NE   □  ANO 

□  NE   □  ANO 

□  NE   □  ANO 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
  Souhlasím se Smluvními podmínkami pro účastníky letní dětské rekreace a jejich zákonné zástupce (viz druhá strana této přihlášky). Prohlašuji tímto a 

potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby pořadatele správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s 

tím, aby pořadatel (Skupinové akce, z.s., Gercenova 1181/10, 102 00 Praha - Praha - Hostivař) a spolupořadatel (Základní škola Pardubice, Bratranců 

Veverkových 866) - zpracovali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní údaje. Správce může používat mé osobní údaje ke 

své činnosti při pořádání rekreace a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou jeho odvolání. Beru na vědomí, že svůj souhlas 

mohu kdykoliv odvolat a správce mé údaje zlikviduje. 

      Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl(a) jsem v této přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a 

případné změny zjištěné po odevzdání této přihlášky oznámím nejpozději před jeho zahájením. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je 

telefonické spojení, uvedené v přihlášce, platné pro dobu konání tábora a jeho případné změny včas oznámím. 
a

jméno, příjmení a podpis alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte

a

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

CENA, ZPŮSOB PLATBY, DOPRAVA
Cena pro účastníky tábora je 4.490 Kč a je uvedena včetně DPH. Platbu proveďte složenkou nebo převodem na účet číslo 

2900855601/2010, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. V případě, že platbu provede zaměstnavatel, žádáme o 

přiložení objednávky k přihlášce. Termín splatnosti je nejpozději do 31. května 2017. Hromadná doprava pro účastníky z 

Pardubic do tábora a zpět je zahrnuta v ceně tábora (vlakem a autobusem). 

hlavní organizátor: Skupinové akce, z.s. (IČ: 043 44 499)
číslo účtu: 2900855601/2010, Gercenova 1181/10, 102 00 Praha - Hostivař
M: 775 034 567, E: tabor@skupinoveakce.cz
spoluorganizátor: Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866

PŘIHLÁŠKA
 

NUTNO VYTISKNOUT OBĚ STRANY PŘIHLÁŠKY NA JEDEN LIST!!!



13x  spodní prádlo                                                                                           
10x  ponožky slabé, 5x ponožky teplé
5x    tričko krátký rukáv
3x    tričko dlouhý rukáv nebo flanelová košile
2x    oděv na spaní
3x    kraťasy
1x    plavky  
2x    slabé tepláky nebo šusťáky
2x    silnější tepláky nebo šusťáky
2x    teplá mikina
1x    bunda šusťáková impregnovaná

1x  čepice s kšiltem a šátek (obojí povinně!)
1x  pantofle (přezůvky)
2x  sportovní obuv
1x  kožené boty pevné zavazovací (na túry)
3x  ručník
1x  osuška
1x  pláštěnka (funkční, celistvá s kapucí)
1x  pevná PET láhev 0,5 – 1litr (ne větší)
1x  batůžek (do kterého se vejde pláštěnka,      
      PET láhev, svačina)
1x  brýle sluneční (popř. i náhradní dioptrické)

-     kompletní toaletní a hygienické pomůcky            
       (pasta na zuby, kartáček, mýdlo, šampón,      
       krém na ruce, opalovací krém, jelení lůj,      
       repelentní přípravek, ...) 
- psací potřeby, poznámkový blok, pastelky, 
 nůžky s kulatou špičkou, obálky, známky, ...
-  hry pro volné chvíle (karty, stolní hry aj.)
-  oblíbenou knihu
-  nutné léky v dostatečném množství    
      (označené a popsané v uzavřeném obalu)

Vzhledem k omezené kapacitě tábora Vás prosíme o odevzdání vyplněné přihlášky co nejdříve do kanceláře školy.

w w w . z s b r v e . c z / t a b o r

SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
1. Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání rekreace a přebírá na tuto dobu za dítě zodpovědnost. Pořadatel si 

vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání letní dětské rekreace pouze jeho zákonným zástupcům podepsaným na přihlášce k táboru, popř. 

osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem podepsaným na přihlášce k táboru.

2. Zákonní zástupci účastníků souhlasí s tím, že převezmou účastníka v době trvání tábora zpět neprodleně po výzvě hlavního vedoucího 

v těchto případech:

 zhorší-li se zdravotní stav tak, že léčení nebude vhodné v prostorách areálu rekreačního střediska

 bude-li zjištěno, že účastník je těžký enuretik 

 účastník bude užívat nebo přechovávat alkoholické nápoje či jiné omamné a jinak nebezpečné látky

 svévolně opustí areál rekreačního střediska

 bude-li svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný ostatním účastníkům rekreace

 nebude-li respektovat "Táborový řád" (viz www.zsbrve.cz/tabor) a pokyny výchovných pracovníků

V případě vyloučení účastníka z tábora z výše uvedených důvodů hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. 

Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. V případě rozhodnutí pořadatele tábora o ukončení pobytu účastníka zajistí 

zákonný zástupce odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hodin a zavazuje se uhradit veškeré případné škody na majetku pořadatele 

nebo dalších účastníků tábora, které účastník tábora způsobí.

3. Při odjezdu na tábor je nutné, aby doprovod dětí odevzdal tyto doklady (bez nich nelze dítě na tábor přijmout):

 kopie průkazky zdravotní pojišťovny

 řádně vyplněné a podepsané Prohlášení rodičů či zákonných zástupců - tzv. „bezinfekčnost” s datem 9. 7. 2017

 potvrzení od lékaře – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akce a škole v přírodě ne starší 1 roku - originál 

(bude vrácen po skončení pobytu)

 osobní léky s podpisem a napsaným dávkováním léků (v uzavřeném pouzdře)

4. Předejte řádně označené léky, které dítě pravidelně užívá, a přidejte písemnou informaci, kdy a jak je má dítě užívat. V zájmu všech je, 

aby se zdravotnický personál dozvěděl ihned při nástupu o závažnějších onemocněních. Stává se, že onemocnění se projeví až v průběhu 

tábora, při vhodné prevenci se dá potížím předejít. Změny zdravotního stavu dětí budeme dávat na vědomí dle dispozic v Prohlášení 

zákonných zástupců.

5. Dětem dávejte pouze hotovost v přiměřené výši (cca 400,- Kč) a nedávejte mu s sebou žádné cennosti. Za ztracené věci nemůžeme 

ručit. Peníze mohou děti utratit v místním kiosku nebo při výletech. Z těchto důvodů není nutné posílat dětem balíčky. Finanční hotovost 

bude možné ukládat v označené obálce u oddílového vedoucího. 

6. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody, které účastník způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

7. Úhradu za pobyt proveďte složenkou, převodem z účtu nebo na základě (na požádání vystavené) faktury. Jako variabilní symbol uveďte 

rodné číslo účastníka. Účastník tábora je závazně přihlášen po obdržení celé částky pořadatelem. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2017. 

Cena poukazu zahrnuje ubytování, stravu, standardní zákonné pojištění dětí a dopravu do místa konání rekreace a zpět. Po celou dobu 

trvání tábora zajišťujeme dětem všestrannou péči a pestrý program.

8. Poskytovatel má právo na stornovací poplatky z ceny tábora při zrušení smlouvy nebo při nenastoupení na tábor. Stornovací poplatky 

se účtují za každého účastníka ve výši: 

 - 300,- Kč za osobu při zrušení pobytu do 20. 6. 

 - 1000,- Kč při zrušení mezi 20. 6. a 30. 6. včetně 

 - 1500,- Kč při zrušení mezi 1. 7. a 5.7. dnem včetně před nástupem na tábor 

 - 100% při zrušení od 6.7. do dne nástupu na tábor a při nenastoupení na tábor

9. MINIMÁLNÍ SEZNAM VĚCÍ SEBOU (je třeba dodržet):
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