
Přihláška na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
R O N J A

Pro děti 4 - 8 let

termín 7. - 11. srpen 2023

Jméno a příjmení:..........................................................................................................................

Bydliště:.........................................................................................................................................

Datum narození:

.........................................................................RČ:…………………............................

Zdravotní pojišťovna:....................................................................................................................

Kód zdravotní pojišťovny:

...............................................................................................................

Kontakty zákonných zástupců:

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................

Jméno a příjmení: .......................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Dítě je schopné vykonávat sportovní aktivity

□ bez omezení             □ s omezením – jakým:

Je alergické na: ............................................................................................................................



Omezení v jídelníčku: ..................................................................................................................

Dlouhodobě užívá tyto léky: .......................................................................................................

Trpí fobií, nebo má strach z: .......................................................................................................

Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem:

1. Jiné osobě, než uvedené v této přihlášce bude dítě vydáno pouze na základě písemné plné moci.
2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní
telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se nedoporučuje.
3. Dále je zakázáno do zázemí tohoto tábora vnášet veškeré předměty a zařízení, které by mohly
způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků tábora nebo zdejších
zvířat.
5. Níže podepsaný zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se jejich, na této
přihlášce uvedené, nezletilé dítě zúčastnilo lezení na umělé stěně a všech ostatních činností
souvisejících s programem a provozem příměstského tábora. Dále rodič výslovně potvrzuje svým
podpisem, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů:  

 Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů ….................................................
(doplňte jméno dítěte) shora identifikovaným organizátorem příměstského tábora v souladu
s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“
dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých
zákonu. Souhlas je udělen pro potřeby zajištění tohoto tábora a všech povinností
organizátora Kudlibabka z.s. s jeho realizací souvisejících.

 

Souhlas s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora na webu či FB k účelům
zviditelnění činnosti Kudlibabky z. s.:
ANO x NE

Dne………………………… Podpis zákonného

zástupce

……………………



ZÁKLADNÍ INFORMACE K ORGANIZACI A VYBAVENÍ

Termín: 7. - 11. srpna 2023

Base camp: zázemí LK Kudlibabka, Klepačov 236, BLANSKO 678 01

Příchod dítěte: 8:30 - 9:00

Odchod dítěte: 15:30 - 16:30

Jídlo: dopolední svačinku si dítě donese z domu, oběd, odpolední svačinu a pitný režim
zajistí provozovatel, obědy odebíráme z vegetariánské jídelny LOTOS 

Cena: 2900 Kč (cena zahrnuje: dopravu na výlet a zpět, oběd a odpolední svačinku, program, 2 -3

lektory, pomůcky na tvoření)

Způsob platby:
Cenu tábora 2900 Kč je třeba uhradit nejpozději 10. 6. 2023 na číslo účtu 2432269002/5500

variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR a do zprávy pro příjemce

uveďte jméno dítěte.

CO S SEBOU

● Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny účastníka tábora

● potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor tj. Prohlášení zákonných

zástupců účastníka tábora - poslední list této přihlášky

● oblečení vhodné na pobyt v přírodě za každého počasí (dlouhé kalhoty a dlouhý

rukáv, u kterých nevadí, když se poškodí), pláštěnku

● náhradní oblečení (děti si můžou nechat v zázemí LK Kořínek)

● dobrý batůžek, do kterého se vleze svačina, lahev s pitím, drobné kapesné na

zmrzlinu, podsedák (kus karimatky na sednutí)

● v případě slunečného počasí přichází dítě ráno již z domu ošetřené opalovacím
krémem a repelentem

● malou karimatku

Za Kudlibabku zdraví

Vlaďka Hanáčková, Bára Kurajdová, Monika Popelková, Jana Minářová

Tel: 732 637 996

www.skolka-kudlibabka.cz



PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ A ZAŘAZENÍ DO TÁBORA

Přihlásit dítě na tábor je možné do 30. 5. 2023 a zaplatit částku 2900 Kč do 10. 6. 2023. Tábor
se uskuteční, pokud bude příhlášeno minimálně 10 dětí.

1. Vyplněnou přihlášku zašlete v elektronické podobě na email:

info@skolka-kudlibabka.cz nebo předejte osobně koordinátorovi Kudlibabky

2. Přihlášku Vám obratem e-mailem potvrdíme.

3. Po potvrzení přihlášky proveďte platbu za tábor ve výši 2900 Kč nejpozději do

10. 6. 2023, a to bezhotovostně na účet číslo: 2432269002/5500. Jako variabilní
symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRR a do zprávy pro příjemce

napište RONJA, jméno a příjmení účastníka tábora.

Po připsání platby je dítě závazně přihlášeno.

Storno poplatky

V případě neúčasti dítěte jsou stanoveny tyto storno poplatky:

● 10 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého tábora 10 a více kalendářních dní před

zahájením tábora.

● 50 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti z celého tábora od 9-1 kalendářního dne před

zahájením tábora.

● 100 % z ceny, dojde-li ke zrušení účasti později než 24hod před zahájením tábora.

● V případě neúčasti dítěte v průběhu turnusu se peníze nevracejí!

mailto:info@skolka-kudlibabka.cz


PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (jméno a příjmení):

datum narození:

adresa bydliště:

změny režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel atd.) a
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v
posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.

Dítě je schopno se účastnit tábora ve dnech:

7. srpna – 11. srpna 2023

Jsem si vědom (-a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

V…………………, dne   ...............................

Jméno a podpis zákonného  zástupce

………………………….


