
 

 

Závazná přihláška na letní tábor 
Místo pobytu: Osada Pohádka Bělá pod Bezdězem 

Termín: 8.. – 14. 7. 2012 
Cena: 400 Kč 

KLUBY PRO ŽIŽKOV 2012  
Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat společně se 400 Kč v hotovosti a  potvrzením o zdravotní 

způsobilosti od lékaře na Klubu Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita,  

(Na Balkáně 2866/17a) nebo v NZDM Husita (Náměstí barikád 1) 
do 1.6.2012. 

 
Účastník tábora: 

Jméno a příjmení:   

Rodné číslo:   

Telefon:   

Adresa: 
   

 

Zákonný zástupce 1:  

Jméno a příjmení:   

Adresa:   

Telefon:   
Vztah k účastníkovi (otec, 
matka…)   

 

Zákonný zástupce 2: 

Jméno a příjmení:   

Adresa   
Telefon:   
Vztah k účastníkovi (otec, 
matka…)   

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodů bezpečnosti účastníků tábora Vám na uvedená telefonní čísla zavoláme, aby byla 
potvrzena jejich platnost. 

 



 

 
Účastník tábora (Váš potomek) je: 
a/ výborný plavec         b/ dobrý plavec c/         špatný plavec         d/neplavec 
 

Zdravotní problémy dítěte (nevolnost v autobuse, noční krvácení z nosu a podobně) 

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

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

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 
 
1. Souhlasím s účastí dítěte na uvedené akci pořádané Domem dětí a mládeže Praha 3 – Ulita ve spolupráci s NPK 
Husita. 
 
2. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.). 
 
3. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (místo srazu, čas odjezdu apod.). 
 
4. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. 
 
5. Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci. Beru na vědomí, 
že s údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. 
 
6. V případě vážného porušování táborového řádu či zdravotních problémů zajistím převoz svého potomka z tábora 
domů do jednoho dne a na vlastní náklady. Souhlasím s tím, že je zakázáno brát sebou na tábor zbraně, drogy a 
alkohol a ten, kdo tato pravidla poruší, bude na náklady svých zákonných zástupců poslán domů. 
 
7. Beru na vědomí, že léky, které potomek pravidelně užívá, je nutné před odjezdem předat zdravotníkovi. 
 
8. Souhlasím s tím, že tým pracovníků tábora vybere z podaných přihlášek účastníky tábora tak, aby bylo složení 
táborových oddílů vyvážené a tábor proběhl bezpečně. Beru na vědomí, že výběr účastníků záleží na vedoucích a že 
budu o případném nepřijetí mého potomka informován do 15. června 2012 a poplatek za tábor mi bude případně 
vrácen.  
 
9. Potvrzuji, že vybavím svého potomka na tábor příslušným oblečením a vybavením tak, jak je uvedeno v příloze 
„Informace o letním táboře Kluby pro Žižkov 2012“. 
 
V Praze dne:  

                                                                                                  Podpis zákonného zástupce č.1: 
 

                                                                                         ………………………….....          

                                     
 


