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___________________________________________________________________________________________________________________________________

Závazná přihláška na letní tábor
Termín tábora:

29.7. – 12. 8. 2017

Místo konání:

Sopotnice u Potštejna

Typ tábora:

Tradiční stanový tábor

Poplatek za tábor:

3.300,- Kč

pro jednotlivce

3.100,- Kč

sleva pro sourozence

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………… Zdrav. pojišťovna: ………………
Datum narození: ………………………………… Rodné číslo: ……………………...……
Bydliště: ………………………………………………….. PSČ a město: ……………………………......
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………
Bydliště: …………………………………………..…….. PSČ a město: ……………………………......
Telefon: ………………………………………… E-mail: ………………………………..
Jméno a příjmení osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte z tábora: ……………………………
Bydliště: …………………………………………..…….. Vztah k dítěti: ……………………………......
Telefon: ………………………………………… E-mail: ………………………………..
Zdravotní stav dítěte (sdělte užívané léky, alergie, ekzémy, diety, fyzická a jiná omezení,...)

Prohlašuji, že moje dítě je plavec/neplavec*
Přihlášku odevzdejte obratem – nejdéle do 30. června 2017 – e-mailem na blanka.zankova@gmail.com
nebo poštou na adresu: Blanka Zaňková, Severní 767, 500 03 Hradec Králové
Poplatek za tábor je splatný do 30. června 2017 na účet FIO banky : 2600968786/2010 , VS: rodné číslo dítěte
Hradí-li poplatek za tábor zaměstnavatel, přiložte k přihlášce i objednávku. Děkujeme

V____________________Dne:_________
*) Nehodící se škrtněte

Podpis zákonného zástupce:________________________
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Smluvní podmínky - letní tábor
Tábor je veden jako tradiční stanový. To znamená, že děti budou ubytovány v podsadových stanech po dvou dle pohlaví.
Na táboře není k dispozici elektřina, vaří se na kamnech a plynovém sporáku. Pitná voda je dovážena ze sousedního
objektu. Děti mají zajištěnu tekoucí vodu na mytí rukou, pitnou vodu na čištění zubů a pravidelnou teplou sprchu.
Pořadatel letního tábora přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě
zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora pouze jeho zákonným zástupcům nebo
oprávněné osobě uvedené na přihlášce k táboru.
1) Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že převezme dítě v době konání tábora zpět neprodleně po výzvě hlavního
vedoucího v těchto případech:
- Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu dítěte tak, že léčení nebude možné v podmínkách tábora
- Nebude-li dítě opakovaně respektovat Táborový řád a pokyny pracovníků tábora
- Bude-li dítě užívat nebo přechovávat alkohol, tabákové výrobky a jiné nebezpečné látky
- Bude-li dítě svým chováním ohrožovat sebe nebo další účastníky tábora
2) Při odjezdu na tábor zákonný zástupce dítěte předá hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi tyto doklady, bez
nichž nelze dítě na tábor přijmout:
- Kopie průkazky zdravotní pojišťovny
- Prohlášení o bezinfekčnosti – řádně vyplněné a podepsané
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – nesmí být starší 1 rok
- Osobní léky – podepsané a v originálním balení s písemným uvedením dávkování
3) Zákonný zástupce dítěte je zodpovědný za řádné předání informací o zdravotním stavu dítěte, které mohou mít
vliv na pobyt dítěte na táboře – např. dlouhodobé potíže s koleny, náchylnost k zánětům močových cest, noční
počůrávání, psychické bloky, potravinová nesnášenlivost apod.
Veškeré užívané léky musí být předány podepsané, v originálním balení s příbalovým letákem a s písemným uvedením
dávkování – při nedodržení této povinnosti hrozí vysoká pokuta.
4) Finanční hotovost děti využijí pouze omezeně na celodenním výletě, doporučujeme tedy hotovost v přiměřené výši.
Důrazně nedoporučujeme jakékoli cennosti včetně tabletů a dražších mobilních telefonů – podmínky tábora nám
neumožňují převzít zodpovědnost za uložení těchto věcí. Zároveň nejsme schopni zajistit dětem dobíjení mobilů a
tabletů.
5) Používání mobilních telefonů a tabletů bude umožněno pouze v době osobního volna. V průběhu řízené činnosti je
používání těchto zařízení táborovým řádem zakázáno.
6) Zákonný zástupce dítěte se zavazuje uhradit veškeré škody, které dítě způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
7) Zákonný zástupce dítěte dává výslovný souhlas k pořizování fotografií a videí z táborových aktivit a jejich použití
v rámci propagace dalších táborů.
8) Pořadatel tábora prohlašuje, že v ceně tábora je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, celodenní pitný režim, standardní
zákonné pojištění dítěte na zotavovací akci, dopravu na místo konání tábora a zpět, náklady na jeden celodenní výlet a
veškeré herní potřeby.
9) Zásoby sladkostí a jiných pochutin nedoporučuje ze dvou důvodů:
- Sladkosti ve stanech přitahují mravence, vosy a drobné škůdce
- Děti se přecpávají před jídlem nebo fyzickými aktivitami a často jim potom bývá nevolno
Z těchto důvodů jsme nuceni zásoby pochutin dětem odebrat a následně vydávat řízeně a v omezeném množství. Proto
také nedoporučujeme zasílání balíčků s dobrůtkami ve větším množství. Stačí drobnost, která potěší. Dětem je na táboře
poskytováno dostatečné „mlsání“ jednak svačinkami, druhak různými odměnami v rámci probíhajících aktivit.
10) Adresa tábora: Letní zážitkový tábor
Jméno dítěte
Pošta Sopotnice
561 15 Sopotnice
11) V průběhu tábora se návštěvy nedoporučují. Jakékoli informace o dítěti a jeho táborovém životě Vám rádi
poskytneme telefonicky, případně telefon předáme dítěti k hovoru v době osobního volna.
12) Pořadatel tábora si vyhrazuje právo na stornovací poplatek v případě zrušení účasti nebo nenastoupení na tábor.
Stornovací poplatek činí 40% z ceny tábora při zrušení účasti do 30 dnů před zahájením tábora a 100% v případě
nenastoupení na tábor.

Souhlasím se smluvními podmínkami.
V____________________dne:____________

Podpis zákonného zástupce:__________________

