
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
  

Indiánské léto  
                                                  

Vážení rodiče, ahoj kluci a holky 
 

do rukou se Vám dostaly pokyny k přihlášce na letní příměstský tábor, který pořádá Středisko 
Táborníci Brodek u Přerova.  

 
Jedná se o příměstský tábor pro účastníky od 5 do 10 let.  
Každý den bude od 6,30 do 15,30 hod. připraven pestrý a zajímavý program. 
 

 

TERMÍN     16. 7. – 20. 7. 2018   
 
ZAČÁTEK     od 6:30 – 7:30 hodin ve skautské klubovně v Brodku u Přerova 
 Po příchodu všech dětí začne program. 
 
 
KONEC     do 15:30 hodin ve skautské klubovně v Brodku u Přerova 
 

 
CENA 1000 Kč 
 
  
 
  

NEZAPOMEŇTE!!     Závaznou přihlášku na LPT – vyplňte, vytiskněte, podepište a 
doručte na adresu 

 Pavlína Procházková, Havlíčkova 502, Brodek u Přerova  

 Počet míst je omezen. 

   
 Pokud budete žádat svého zaměstnavatele o úhradu poukazu, 

vyžádejte si fakturu (nutno zaslat objednávku firmy, která bude 
obsahovat název a adresu plátce, jeho číslo účtu a IČO + jméno 
účastníka akce).  

 
 ÚHRADA ČÁSTKY  Platbu uhraďte převodem nebo hotově nejpozději do 30. 4. 2018. 
 Při platbě převodem posílejte peníze na účet 280154417/0300 

(Poštovní spořitelna). Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky a 
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 

   
  
 



PROGRAM Každý den děti dostanou informace o programu na druhý den.  
 
 
LIST ÚČASTNÍKA A POUČENÍ řádně vyplňte, podepište a odevzdejte při nástupu dítěte na LT 
spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny. Vše vložte do obálky (nezalepujte) a obálku čitelně 
označte jménem a příjmením dítěte. 
 

Nedávejte dětem cenné věci (mobily, tablety a jiné). Provozovatel neručí za jejich případné 
poškození a ztráty! 
 
 
PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE NA TÁBOR SI PŘIPRAVTE 
 

• Průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

• List účastníka a poučení 
 

 

Seznamte pracovníka LT, který bude dítě přebírat, s případnými momentálními obtížemi 
dítěte. Tomuto pracovníkovi předejte léky, které vaše dítě užívá – s přesným popisem. 
 
 
OBLEČENÍ A OBUV    sportovní, dle počasí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



POUČENÍ 
 
Informace pro rodiče / zákonné zástupce 

• Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu.  

• Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností (mobilní telefony, elektrotechnika aj.) 

• Práva a povinnosti přihlášených účastníků se řídí paragrafem 21-22, par. 31 zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

• Přihlášený je seznámen s vnitřním řádem tábora, nedodržení nebo vážné porušení řádu 
účastníkem může vést k vyloučení účastníka z tábora bez nároku na vrácení úplaty. 

• Přihlášený je seznámen s BOZP na táboře. 

• Přihlášený je povinen poskytnout neodkladně změny nastalé po doručení této přihlášky. 

• S uvedenými daty pracujeme dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a par. 28, 
odst. 4. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání. 

 
Prohlášení rodičů / zákonných zástupců 

• Přihlašuji závazně svého syna/ dceru na letní tábor. Souhlasím s podmínkami i cenou tábora 
v uvedené výši.   

• Prohlašuji, že telefonické spojení uvedené na přihlášce a v listu účastníka je po dobu konání 
tábora platné a že v případě závažných zdravotních problémů dítěte, popř. vážných 
kázeňských přestupků zajistím neprodleně odchod dítěte. Dále se tímto zavazuji uhradit 
veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, 
které dítě způsobí. 
 

Storno poplatky   

• Storno 60 – 30 dnů před začátkem tábora - storno ve výši 200,- Kč                       

• storno 29 – 20 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 50 % z ceny tábora                  

• storno19 – 10 dnů před začátkem tábora – storno ve výši 70 % z ceny tábora 

• storno 9 - 1 den před začátkem tábora – storno ve výši 90 % z ceny tábora 

• storno v den nástupu nebo v průběhu tábora – storno 100 % z ceny tábora 
 

Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že si přihlášený účastník za sebe 
najde náhradu. V případě onemocnění, doloží účastník lékařské potvrzení, účastníkovi se vrátí 
poměrná část z celkové částky tábora.  O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů po skončení 
tábora. 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů třetím stranám za účelem fakturace ubytování, 
vstupného či dopravy. Souhlasím s vytvořením foto, video a zvukových záznamů z tábora, jehož 
účastníkem je mé dítě a s případným zveřejněním těchto záznamů za účelem propagace Střediska 
Táborníci po dobu 10 let. 

Souhlasím s případným poskytnutím první pomoci dítěti zdravotníkem, popř. zdrav. zařízením. 

Souhlasím s tím, že v případě ošetření dítěte, může lékař sdělit informaci o aktuálním zdravotním 
stavu mého dítěte vedoucímu tábora. 

 

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

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

podpis zákonného zástupce (rodičů) 



NÁZEV TÁBORA:  LPT Indiánské léto 

TERMÍN:  16.7. – 20.7.2018  

Údaje o účastníkovi tábora 
 

Příjmení a jméno:  .............................................................................................................................................  

Rodné číslo: .......................................................................................................................................................  

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

 

 

LIST ÚČASTNÍKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlášení zákonných zástupců účastníka - Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a 
okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že 
v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou 
nemocí.  
Dítě je schopno účastnit se tábora ve výše uvedeném termínu.  
 Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
nepravdivé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, které mohou 
ovlivnit jeho účast na akci/táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Dítě je: PLAVEC – NEPLAVEC (nehodící se škrtněte) 

Samostatný odchod domů: ANO – NE (nehodící se škrtněte) 

 

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a 
respektuje všechny pokyny vedoucích.  
 

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

Údaje o zákonném zástupci účastníka v době konání tábora 
 

Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/mobil: …………………………………………………………………………………………………………………… 


