
Závazná přihláška na letní příměstský tábor 

Účastník tábora  

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

datum narození: ……………………………….. rodné číslo: ……………………………………………… trvalé 

bydliště: …………………………………………………………………………………………………  

Zákonný zástupce  

jméno a příjmení  

…………………………………………………., tel.: ………………………., e-mail.:……………………………….  

Adresa a termín  

- Tábor proběhne 23. 8. – 27. 8.  

- Adresa: Arménská 3294, Kladno 

 

Pokud se dítě nezúčastní celého tábora, tak zde prosím vyplňte dny, ve 

které se tábora zúčastní 

 

……………………………………………………………………………… 

  

Cena tábora a platební podmínky  
  

Cena: 2000 Kč celý týden nebo 450 Kč za den  

- V ceně je zahrnuto: strava 3x denně, pitný režim, dozor po celou dobu tábora, zkušení lektoři, materiál 

nutný k provozu tábora, odměny.  

- Cena se hradí pouze bezhotovostně na bankovní účet: 1211736004/2700, var. symbol – rodné číslo 

dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.  

 

Důležité informace   
- Po příchodu na tábor je nutno odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a kopii 

kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. Bez těchto dokumentů nebude možné se tábora zúčastnit!  

Potvrzení a souhlas  
Potvrzuji správnost uvedených údajů a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby TSC Moon, z.s. jako správce 

uchovával a zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto listu. TSC 

Moon, z. s. je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami TSC Moon a 

dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů člena v rámci 

činnosti, s jejich archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti TSC Moon, z.s.  

  

Závazně přihlašuji dítě na tábor a souhlasím s podmínkami  

V ………………………    

  

dne ……………………    

 

podpis zákonného zástupce  

     



Dotazník o zdravotním stavu dítěte  

Prosím vyplňte čitelně.  

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

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

Trpí dítě nějakou alergií, astmatem apod.?  

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

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

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

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?  

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

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

Upozornění od rodičů na jiné problémy dítěte  

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

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

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

Prohlašuji, že mé dítě: dovede / nedovede plavat *  

* nehodící se škrtněte  


