
 

 

 

 

Přihláška na dorostový tábor 

  

 

 Pořádá: Dorostová unie skupina 046, při sboru Církve bratrské v Olomouci 

Termín: 17. 7. – 27. 7. 2022 

Místo konání: Dolní Lomná 
 

1. Osobní údaje dítěte 
Jméno a příjmení 

Ulice, číslo: 

Obec, město: PSČ: 

Rodné číslo: Telefon: e-mail: 

Státní příslušnost:                         Třída ZŠ:                   Je dítě poprvé na táboře:  ano*  ne* 

Zdravotní pojišťovna: 
 

2. Osobní údaje zákonného zástupce 
Zákonný 

zástupce 

 

 

Příjmení, jméno, titul: Mobil: 

Adresa (včetně PSČ): 

Zaměstnavatel: 

Poměr k dítěti: e-mail: 
 

3. Posouzení zdravotního stavu dítěte  

podle zákona 258/2000 Sb. § 9 
Součástí přihlášky musí být „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole 

v přírodě“. Toto potvrzení smí být maximálně 12 měsíců staré. Bez tohoto potvrzení je přihláška neplatná.  
 

4. Cena tábora 

Cena za jedno dítě: při přihlášení a zaplacení do 1. 5. – 3000 Kč / do 19. 6. – 3300 Kč 

Sleva pro dva sourozence je 600,- z celkové částky.  

Storno poplatky: 

Do 15 dnů před táborem - 1000 Kč, do 5 dnů před táborem – 2000 Kč 

Storno poplatky jsou úhrada plateb a nákupů, které jsou již provedeny a jsou rozpočteny na jedno dítě. 
 

5. Prohlášení rodičů 
Přihlašuji své dítě závazně na uvedený tábor a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se všemi pokyny 

pořadatele tábora (propozicemi) a souhlasím s nimi. Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o 

jeho zdravotním stavu nebo nekázeň, či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení z tábora. 

Souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní potřebu DU. Souhlasím, aby fotografie dětí z tábora 

byly použity na stránkách dorostové skupiny. Souhlasím s tím, aby případný finanční přebytek z táborového 

rozpočtu, byl použit na další práci dorostové skupiny 046 v Olomouci. 

 

V                                   dne                                                      podpis zákonného zástupce 
 

Poznámka: Prostudujte pozorně celou přihlášku. Řádně vyplněnou přihlášku i platbu odevzdejte 

organizátorům tábora nejpozději do 19. 6. 2022. Peníze je možné zaplatit na účet 2101901392 /2010. Do 

poznámky napište jméno dítěte nebo dětí, za které platíte. Přihlášku je možné odevzdat taktéž osobně Katce 

Zatloukalové (734 320 282), nebo naskenovanou zaslat na adresu kacaz@seznam.cz.  
*vybranou variantu označte křížkem 


