
     

     

     

 

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

       Podpis zákonného zástupce 

 
 
 
Přihláška na pobytový tábor 
 
Údaje o táboru      Pořadatel tábora 

 
Termín konání:   15. 7. - 22. 7. 2023  Farní sbor ČCE v Hošťálkové u Vsetína 
Místo konání:   Netolice u Jičína   Hošťálková 23 
       756 22 Hošťálková 
Cena tábora:   2.500,-Kč   IČ: 45211299 
Termín odevzdání: do 30. 4. 2023 

 
1. Informace o účastníkovi    3. Zákonní zástupci 
 
……………………………………………..   ………………………………………….. 
Jméno a příjmení     Jméno a příjmení 

 
……………………………………………..   ……………….    …………………………                   
Přezdívka (volitelné)     Mobilní telefon  e-mail  
 
…………………..     ……………………………..   
Datum narození      Rodné číslo    Druhý zákonný zástupce/jiná osoba blízká 
 
………………………………………    ………………………………………………….  
Plavec (dobrý, špatný, neplavec)    Jméno a příjmení 
       

2. Trvalé bydliště     ……………….    ………………………… 

       Mobilní telefon  e-mail 
……………………………. 
Ulice a číslo popisné  
 
………………      ………………….  
PSČ  Město/obec 
        
Informace k ceně a platbě tábora    Zákonný zástupce bere na vědomí,  
 
Přihlášku včetně nutných dokumentů odevzdejte vedoucímu že neodevzdání níže uvedených dokumentů je překážkou  
dorostu, mládeže nebo v nedělní škole či pošlete na email:  pro účast dítěte na táboře:  
taborycce.hostalkova@gmail.com     - přihláška na tábor 
       - souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu  
Táborový poplatek 2500,- Kč uhraďte nejpozději do 30.4. 2023 - posudek o zdravotní způsobilosti 
bezhotovostně na účet číslo: 112734180/0300, variabilní symbol - prohlášení o bezinfekčnosti 
datum narození dítěte, do poznámky jméno a příjmení dítěte.  - kopie průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 

       
        
Pokud potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzení kvůli, že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem a 
finančnímu příspěvku na tábor, kontaktujte nás na email:    že porušení těchto podmínek může být důvodem k vyloučení 
taborycce.hostalkova@gmail.com                                                          z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku; 
        
V ceně je zahrnuta strava 5 x denně, doprava osob a materiálu, že výrazně nedoporučujeme vozit na tábor mobilní telefon, 
náklady související se zajištěním programu.   a že neručíme za cenné předměty (elektroniku, šperky atd.). 
 

Zákonný zástupce se zavazuje,    Zákonný zástupce souhlasí,  
        
že společně s přihláškou odevzdá posudek o zdravotní   že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu 
způsobilosti dítěte, souhlas s poskytováním informací  s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným 
o zdravotním stavu dítěte a jeho kopii kartičky pojištěnce;  v posudku o zdravotní způsobilosti; 
        
že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti  že v případě kladného táborového hospodaření bude zůstatek 
(dle § 9 odst. 3 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného  ponechán sboru pro další činnost a práci s dětmi. 
zdraví); 
        
že poskytne úplné a pravdivé údaje o stavu dítěte a o všech Podepsáním přihlášky závazně přihlašuji dítě na pobytový tábor. 
skutečnostech, které mohou mít vliv na účast dítěte na táboře. 
                                     
        
   
 …………………………  ………………………….                  

Datum podpisu   Město/obec 
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