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Přihláška na 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – rok 2021 
 

Údaje o přihlašovaném dítěti 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Datum narození:                                                             

 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

Zdravotní pojišťovna: 

Ošetřující lékař dítěte: 

 

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie), nebo jiná podstatná upozornění: 

 

 

 

 
Pozn. Prohlášení o zdravotním stavu dítěte (vystavené rodičem!, že „Dítě netrpí v současné době žádnou infekční 

chorobou, ani s ní v poslední době nepřišlo do styku.“ bude vyžadováno k předložení v den nástupu na tábor. 

Údaje o rodičích 

Jméno a příjmení kontaktního rodiče/zákonného zástupce dítěte: 

 

 

Telefonní kontakt: 

 

E-mailový kontakt: 

 

Bude dítě samo chodit z tábora domů?                     ANO   NE 

 

Jméno a příjmení dalších osob, které budou/můžou dítě vyzvedávat (včetně manžela/partnera).  

U jména prosím uveďte i vztah k dítěti. 

 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 
 

□ 1.turnus:    7.7. – 9.7. – pro školní děti od 6 do 10 let (1.-4.třída ZŠ) 

□ 2.turnus: 12.7. – 16.7. – pro školní děti od 6 do 10 let (1.-4.třída ZŠ) 

□ 3.turnus: 19.7. – 23.7. – pro školní děti od 6 do 10 let (1.-4.třída ZŠ) 

□ 4.turnus: 9.8. –  13.8. – pro školní děti od 6 do 10 let (1.-4.třída ZŠ) 

□ 5.turnus: 16.8. –  20.8. – pro školní děti od 6 do 10 let (1.-4.třída ZŠ) 

 

 

□ 6.turnus: 2.8. – 6.8. – pro školní děti od 8 do 12 let – výtvarný tábor 

□ 7.turnus: 9.8. – 13.8. – pro školní děti od 8 do 12 let – výtvarný tábor 

 

□ 8.turnus: 26.7. – 30.7. – pro předškolní děti od 5 do 7 let (vč. nultého ročníku) 

 

Výše úhrady za příměstský tábor:  

2.100,-Kč/turnus   

1.100,-Kč/1.turnus (zkrácený-pouze 3dny) 

 

Platební podmínky pro rok 2021: 
 

Podmínkou k závaznému přihlášení dítěte je předání vyplněné přihlášky a úhrada ceny tábora (v případě potřeby lze 

individuálně předem dohodnout rozložení plateb). Přihlášky přijímáme v kanceláři Rodinného centra. Platbu je nutné 

uhradit bezhotovostním převodem. Platbu v hotovosti přijímáme pouze ve výjimečných případech.  

O přijetí dítěte budete informováni písemně – děti přijímáme pouze do naplnění kapacity. 

 

Platbu uhraďte bezhotovostním převodem na účet: 198498157/0300 

variabilní symbol: 22111(klasický), 22112 (výtvarný), 22113 (předškolní) 

zpráva pro příjemce – jméno dítěte 

 

 
V ceně je kromě mzdy pečujících osob, spotřebního materiálu a aktivit pro děti také zahrnuto: jízdné, vstupné a obědy z jídelny (mimo 

celodenní výlety, kdy si dítě nosí vlastní jídlo na celý den). 

 

Storno poplatek – pouze v případě dlouhodobé nemoci a při doložení potvrzení od lékaře, výše storno poplatku bude řešena vždy 

individuálně, maximálně však do výše 50% z ceny tábora. 

 

Podpisem této Přihlášky dáváme souhlas organizaci Cesta pro rodinu,  z.ú.  se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů 

a s použitím fotodokumentace pro účely prezentace činnosti organizace. 

 

Souhlasíme s platebními podmínkami platnými pro rok 2021. 

Prohlašuji, že budu respektovat a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření související s COVID. 

 

Zároveň souhlasíme s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů 

oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů. 
 

 

 

 

 

V Žamberku dne ………………… Podpis zákonného zástupce  ……….…………………………………  


