
Závazná přihláška na letní příměstský tábor 

ŠAROVY 

10. – 14. 8. 2020 

 

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

Datum narození: …………………………………Rodné číslo: ………………………………………… 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………... 

Telefon na rodiče: matka………………………………. otec…………………………………………... 

Kontaktní e-mail: …………………………………………………………………………………………. 

 

Zakroužkujte vyhovující: 

Se smluvními podmínkami (další strany přihlášky) jsem se seznámil(a) ANO / NE a beru je na vědomí. 

Souhlasím s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora: ANO / NE 

Platba (500 Kč): HOTOVOST / PŘEVOD NA ÚČET 

Dítě se zúčastní všech táborových dnů: ANO / NE  

(pokud ne, nezúčastní se dnů……………………………………………) – výsledná cena 100 Kč / den 

Dítě bude přicházet i odcházet samo: ANO / NE 

(pokud ne, napište jméno/a vyzvedávající osoby………………………………………………………) 

Dítě bude jíst obědy: ANO / NE 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský 

tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a lektorky nenesou odpovědnost za jejich 

případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních 

údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel 

tábora pouze pro vnitřní potřeby. Podpisem přihlášky beru na vědomí, že lektorky odpovídají za mé dítě 

pouze po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce. 

 

 

V……………………  Dne …………………….               ……………………………………………… 

                                                                                                          podpis zákonného zástupce  



SMLUVNÍ PODMÍNKY 

1. Cena tábora 

Cena zahrnuje stravu (oběd) a pitný režim, náklady na materiál (výtvarné a jiné pomůcky), náklady na 

vybavení lékárničky, odměny a ceny do soutěží a her, náklady na další mimořádné a neplánované výdaje 

vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým programem. 

 

2. Přihlášení dítěte na tábor 

Zákonný zástupce si účast na táboře pro své dítě objednává do termínu 7. 8. 2020, a to písemně na 

přihlášce, kterou je třeba dodat osobně na adresu Šarovy 7, nebo e-mailem  

(adelafuskova@gmail.com).   
 

3. Platba za tábor 

Cenu tábora je nutno zaplatit nejpozději do pondělí 10. 8. 2020 v hotovosti přímo organizátorovi tábora 

nebo na účet 35-4233040247/0100. Do poznámky napíše rodič jméno dítěte a variabilní symbol (rodné 

číslo dítěte).  

 

4. Zrušení pobytu 

a) Zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 

- objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze ústní nebo písemnou formou (SMS, email), a to přímo 

organizátorovi, nejpozději však 24 hodin před zahájením tábora; 

- pokud objednatel (zákonný zástupce) zruší pobyt do 3. 8. 2020, bude mu navrácena plná výše ceny 

tábora; 

- pokud objednatel (zákonný zástupce) zruší pobyt později než 3. 8. 2020, je povinen zaplatit odstupné, 

jehož výše je 50 % ceny tábora; 

- pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu vážného onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte 

(po předložení lékařského potvrzení) bude vráceno 100 % z celkové částky. 

 

b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora: 

- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, 

poplatek za táborový pobyt se nevrací; 

- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z rodinných důvodů, poplatek za táborový pobyt se nevrací; 

- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, rodičům nebude vrácena částka ani poměrná 

k délce pobytu dítěte na táboře; 

- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů  

a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů na pobyt dítěte; 

- bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny tábora po 

odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí. 

 

c) zrušení pobytu ze strany organizátora: 

- bude-li nutné tábor zrušit z vážných organizačních důvodů, bude rodičům vrácena celá cena tábora do 

15 dnů od zrušení tábora na bankovní účet či v hotovosti dle domluvy s rodiči. 
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ORGANIZACE TÁBORA 

Místo 

Zázemí tábora bude v obecním sálu vedle Hospůdky Šarovy. Zde bude možné uschovat veškeré věci  

a bude zde probíhat program v případě nepříznivého počasí. Dále se pak budeme pohybovat v okolí 

tanečňáku a hřiště vedle obecního úřadu, popřípadě v blízkém okolí. 

 

Čas 

Tábor začíná v pondělí a končí v pátek. Program bude vždy od 8:00 do 16:00. Dítě je možné přivést  

či odvést cca o 30 minut dříve/později, po předchozí domluvě s lektorkami. Děti voďte vždy dovnitř sálu, 

zde si je budete moci i odpoledne vyzvednout. 

 

Strava 

Pro každé dítě bude zajištěn oběd a pitný režim během celého dne. Svačiny si budou nosit děti z domu 

(doporučujeme svačinku na dopoledne i odpoledne). Pokud nemáte zájem o obědy, musí si dítě nosit 

vlastní jídlo z domu. 

 

Komunikace 

Veškeré informace na každý den budeme vždy sdílet s předstihem v události na Facebooku (Letní 

příměstský tábor – ŠAROVY) a zároveň posílat na výše uvedené kontaktní emailové adresy. Pokud by 

vám tento způsob komunikace nevyhovoval, lze se individuálně domluvit na jiné cestě předávání 

informací. 

 

Oblečení a ostatní vybavení 

Doporučujeme vybavit děti sportovním oblečením, pokrývkou hlavy a pevnou obuví dle počasí. Dále pak 

prosíme o přinesení pláštěnky a nepromokavé obuvi, sportovní obuvi do sálu a náhradního oblečení. Tyto 

věci si budou moci děti nechat po celý týden uschované v zázemí sálu. 

Děti si na tábor berou z domova pití v lahvičce (prosíme nezapomenout) a svačinu v krabičce. Dítě má 

věci s sebou v batůžku. Peníze nebudou děti potřebovat. 

 

Důležité dokumenty 

První den předejte lektorkám ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny účastníka tábora a potvrzení  

o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor. Potvrzení o bezinfekčnosti vám bude zasláno po obdržení 

přihlášky. 

 

Těšíme se na vás! 

 

Lektorky 

Adéla Fusková (+420 603 211 933, adelafuskova@gmail.com) 

Jitka Vojkůvková (+420 604 452 647) 
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