
                                                          

 

 

 

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

Rodné číslo :  

 

Konfekční velikost(zakroužkujte) :   S     M     L    XL    XXL   XXXL  XXXXL (  příp. jiná ……… ). 

 

Bydliště : ……………………………………………...……………………….. PSČ:  

                                                                                                            
……………………………………………………………..  Mobil :       

 

Jméno otce : ………………………………………………………  Mobil :  

Bydliště : …………………………………………………Email: ………………………………………… 

 

Jméno matky : …………………………………………………… Mobil :  

Bydliště:…………………………………………………Email:………………………………………… 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přihlašujeme závazně své dítě na střediskový junácký tábor v Pavlově v termínu 3.7.-17.7. 2021.  
Vedoucím tábora je Ing. Martin Lisý, Ph.D – Sisel, zástupcem vedoucího Jiří Rybníček.  
 
Zavazujeme se k uhrazení účastnického poplatku 3200,- Kč do 28.6.2021. Táborový poplatek je 
možné uhradit buď hotově u Ivy Rybníčkové, Budišov 248 nebo bankovním převodem na účet: 
2601323699/2010 na základě faktury, kterou vám vystavíme na vyžádání. VS – číslo faktury, do 
poznámky prosím uveďte jméno dítěte. V ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob a materiálu, 
pořízení materiálu a náklady související se zajištěním programu. 
 
Zákonný zástupce se zavazuje: 

- že při odjezdu na tábor odevzdá platné potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní 
způsobilosti dítěte (případně dle aktuálně platných požadavků Ministerstva zdravotnictví nebo 
Hlavního hygienika ČR), dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
vyhlášky č. 106/2001 Sb a zdravotní dotazník; 

- že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora pro hrubé porušení táborového řádu odveze na vlastní 
náklady. 

Zákonný zástupce souhlasí: 
- že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a 

omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku a posudku o zdravotní způsobilosti, který je 
nedílnou součástí této přihlášky; 

 
- s podmínkami storno poplatků, viz dále; 

          

     

         

         

         



- že vedoucímu tábora nebo jeho zástupci mohou být sdělovány informace o zdravotním stavu dítě 
v případě lékařského ošetření; 

- že v případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z tábora bude 
informovat Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina a vedoucího tábora.  

Zákonný zástupce bere na vědomí: 

- že neodevzdání výše uvedených dokumentů (platné potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o 
zdravotní způsobilosti dítěte) je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku vrácení 
táborového poplatku; 

- že podmínkou vstupu na tábor bude doložení negativního testu dle pravidel stanovených 
Hlavní hygieničkou ČR nebo jiné potvrzení dle aktuálně platné legislativy 

- že při nástupu na tábor bude provedena zdravotní vstupní prohlídka všech účastníků a 
v případě vykazování známek jakéhokoliv onemocnění nebude dítě na tábor přijato; 

- že v případě odhlášení dítěte později než týden před zahájením tábora bude účtováno 30% 
poplatku. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se 
případy individuálně; 

- že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem pravidly tábora, a že  hrubé 
porušení těchto pravidel může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na 
vrácení táborového poplatku. Za hrubé porušení se považuje mimo jiné konzumace 
alkoholických nápojů či požití omamných látek; 

- že během konání tábora nebude možné dítě navštívit, na tábořiště bude striktně zakázán vstup 
všem osobám mimo účastníků tábora, bude zakázáno dovážet jakékoliv potraviny, atd.; 

- že povinnou součástí této přihlášky je telefonický kontakt alespoň na jednoho zákonného 
zástupce dítěte; 

- že dle nařízení Ministerstva zdravotnictví  potvrzená nákaza covid-19 na táboře znamená 
okamžité ukončení tábora ze strany KHS. Případné zrušení tábora bude vyžadovat osobní 
vyzvednutí si účastníka rodičem či jiným zástupcem, a to bez prodlení;  

- že si pořadatel vyhrazujeme právo v krajním případě (např. výrazné zhoršení epidemiologické 
situace, uvalení preventivní karantény na členy vedení tábora, zásadní změna podmínek pro 
pořádání táborů, apod.) zrušit tábor kdykoliv před jeho zahájením bez storno poplatku; 

- že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky 
člena do organizace (viz text na http://bit.ly/2p4pihy), a která slouží podle zákona č.101/2000 
Sb. jen pro vnitřní potřebu Junáka; 

- že při zrušení tábora ze strany KHS důvodu výskytu nákazy COVID-19, příp. jiné infekční 
choroby nebo jiných státních orgánů, při předčasném opuštění tábora budou účtovány storno 
poplatky ve výši paušální částky 650 Kč a dále ve výši 170 Kč za každý započatý den na 
táboře. V případě nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně. 
 

Souhlasíme s tím, že fotografie či videozáznamy dítěte pořízené z běžné činnosti na táboře mohou být 
zveřejněny  v oddílové kronice, na oddílovém webu, facebooku  nebo k propagaci činnosti v tištěných 
médiích.   ANO  x  NE (nehodící se škrtněte) 
 
Termín odevzdání přihlášky je 14.6.2021. V případě naplnění kapacity 36 dětí může být sběr přihlášek 
ukončen dříve. Přednostní právo účasti na táboře mají registrovaní členové střediska. 
 
Kontakt na hlavního vedoucího tábora pro případné dotazy: Martin Lisý, tel: 776 376 592 
 
V ………………………     dne …………………… 

 
 
 

podpis zákonného zástupce 
 

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 14.6.2021 u Ivy Rybníčkové, Budišov 248. 


