
       Příměstské tábory 2022 
 PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 

Běh I: 1. 8.  2022. – 5. 8. 2022  Pondělí  1.8. 2022  

Téma: Po stopách ústeckých krás  Úterý     2.8. 2022  
      Středa   3.8. 2022   

                                                                  Čtvrtek      4.8. 2022  
                                                                  Pátek      5.8. 2022  
 

Běh II:  22. 8. 2022 – 26. 8. 2022 Pondělí  22. 8. 2022  
Téma: Indiánské léto    Úterý   23. 8. 2022  

                     Středa    24. 8. 2022  
                                                                  Čtvrtek   25. 8. 2022  
                                                                  Pátek  26. 8. 2022  
 
*Označte táborový běh a dny, na které dítě hlásíte 

 
 

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

Datum narození:………………. Zdravotní pojišťovna:………………….  

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

Škola a třída (aktuální):……………………………………………………………………………… 

 
Telefonické spojení na rodiče: …………………………………………………………………………………. 
 
E-mail pro zaslání informací: …………………………………………………………………………………… 
 

 

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení:   ................................................................................... … 

Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy): ………………………………………………………….. 

Odchod dítěte z akce:* 
 dítě může v čase volného odchodu odejít samo   dítě si budu vyzvedávat v ………hodin 
*označte zvolenou možnost  
 

CENA 1950,- za jeden příměstský tábor. 
Úhrada táborového poplatku: 

 *hotově    
 *převodem na BÚ  
(206020007/0300), VS 01082022, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte) 
 *zaměstnavatelem (na požádání vystavíme fakturu pro zaměstnavatele) 
 

Přihlášku je nutné odevzdat Rodinného centra Slunečník do 28. 6. 2022 
 
Prohlášení rodičů (osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost):  
Jsou mi známy dispozice provozu tábora, uvedl/a jsem veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu 
dítěte a veškeré další uváděné údaje jsou správné a úplné. Případné změny, zjištěné po odevzdání této 
přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora písemně formou aktualizace zdravotních informací. 
Telefonické spojení uvedené na přihlášce pro dobu konání tábora je platné. Dále se tímto zavazuji uhradit 
veškeré škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších osob, které dítě úmyslně způsobí.  
Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování 
poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vážících se k ochraně osobních údajů v rozsahu 
informačního materiálu Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů účastníků akcí, který mi byl 
pořadatelem akce poskytnut. 

 
Datum: ………………………………                Podpis zákonného zástupce: ………………………….. 


