
      

 

 

Junák - český skaut, středisko Nereus Terezín, z. s. 
 

Přihláška dítěte na skautský letní putovní tábor Ohře 2018 
 

Provozovatel tábora: 

Junák - český skaut, středisko Nereus Terezín, z. s. 
 

Termín tábora:   Ne 08.07. – So 14.07.2018 

Místo tábora:  plavba po Ohři 

Typ tábora:  putovní tábor 

Poplatek:  1.500,- Kč

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

Tuto část vyplní rodiče dítěte : 
 

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

Narozen/a:   ………………………………….. 

Rodné číslo:   ………………………………. / ……………… 

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

 

Jméno otce: …………………………………….. 

Profese: ………………………………………….. 

Jméno matky: …………………………………….. 

Profese: …………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní adresy a telefony zákonných zástupců (příbuzných) dítěte dosažitelných v době konání tábora: 

Jméno a přímení: ………………………………… 

Adresa: …………………………………………….. 

Telefon:           ………………………………. 

Jméno a přímení: ………………………………… 

Adresa: ……………………………………………. 

Telefon:           …………………………..
 

Dítě se zúčastní tábora   od _______ do _________2018.      
 

   Svým podpisem bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu1, jímž se každý účastník 

podřídí. Jejich nedodržení může vést až k vyloučení z tábora bez nároků na vrácení táborového poplatku. Dále souhlasíme 

s uveřejněním případných fotografií svého dítěte v tisku nebo na oddílových webových stránkách. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

U svého dítěte dále upozorňujeme na:  (zdravotní  a jiné omezení)   …………………………………………………………………………………. 
 

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

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

V _____________________ dne __________2018.     _____________________       ______________________ 

    podpis zákonných zástupců 

 

Vyplněnou Přihlášku odevzdejte vůdci oddílu a to  

nnneeejjjpppooozzzddděěě jjjiii   ddd   ooo         111444...čččeeerrrvvvnnnaaa         222   000   111888 

Přihláška odevzdaná po tomto termínu bude zařazena mezi náhradníky.  

Dítě tak bude mít možnost zúčastnit se letního tábora jen pokud některé řádně přihlášené dítě odřekne na 

táboře svou účast.  

Platbu za účastníka tábora uhraďte nejpozději do 14. června 2018 v hotovosti táborovému 

hospodáři nebo vůdci oddílu. 

 

V případě, že vaše dítě onemocní těsně (max.1 týden) před odjezdem na tábor a nebude se tak moci tábora 

zúčastnit, nahlaste to hned vedení oddílu. Táborový poplatek vám bude vrácen po skončení tábora. Výše 

vráceného poplatku se určí dle již nakoupených surovin. 

V případě, že budete chtít své dítě z tábora odhlásit bez vážných důvodů a již jste zaplatili táborový poplatek, 

bude vám po skončení tábora a celkovém vyúčtování vyplacena poměrná část z vámi zaplacené částky.  

Jako vážný důvod akceptujeme: nemoc, hospitalizaci apod.  

 
 

 



 
 
  

Prohlášení zákonných zástupců dítěte  
ze dne odjezdu dítěte na tábor 

 

  

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ________________________________________________________ 
  
narozenému _________________bytem ______________________________________________ změnu režimu. 
  
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní 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 zúčastnit se skautského letního tábora 2018 od __________ do ________ 2018.  
  
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
  
 
 
V _____________________ dne ___________2018.            _____________________________________                                                                                                        

                                                                                         Podpis zákonného zástupce dítěte             
                                                   

 
1 Táborový řád je možno k nahlédnutí získat u vůdce oddílu  
2 Nehodící se škrtněte. 

 

 

 

 
 

 
 
  

Prohlášení zákonných zástupců dítěte  
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