
Centrum volného času Kalubáček a Obecní knihovna Vrbice  
 

 
 

Přihláška na příměstský tábor 
 

Název příměstského tábora a termín: 
Příměstský tábor na Vrbici 
17. 7. – 21. 7. 2017 
Jméno a příjmení: Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: Kontakt na dítě (mobil, e-mail): 

Státní občanství: Adresa a název školy: 

 
Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby 

Jméno a příjmení: Mobil/telefon domů: 
 
 

e-mail: 
 

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) dcery(syna) pro účely ANO / NE 
 

Se smluvními podmínkami jsem se seznámil ANO/ NE 
 
 

Při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 

 
 

V den nástupu dítěte odevzdejte prosím následující dokumentaci: kopii průkazky zdravotní pojišťovny, 
prohlášení o bezinfekčnosti a další upozornění 

 
Seznam věcí, které by děti měly mít každý den s sebou: Pet lahev - 1litr, batůžek, pláštěnka, pevná obuv 
(ne sandály!!!), kapesné - dle uvážení na zmrzlinu apod. spíše malé. Ve středu zrealizujeme pravou 
tábornickou noc, kdy by děti spaly ze středy na čtvrtek ve stanech. Pokud se Vaše dítě nebude chtít zúčastnit, 
prosím, abyste to nahlásili předem. Ve středu ráno vzít s sebou: spacák, karimatku, pyžamo, spodní prádlo a 
ponožky na převlečení, kartáček, zubní pastu a malý ručník 

 
Příchod: 
Vedoucí přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení programu uvedeného v informacích o aktivitě. 
Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě dříve, odpovídá za něj i přesto, že se 
dítě nachází v prostorách CVČ, až do doby zahájení tábora. Vedoucí za dítě v tomto čase nezodpovídá. 
Sraz u hlavního vchodu CVČ, pokud vedoucí neurčí jinak. 

 

Odchod: vedoucí odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, nejdéle 
však 15 minut po ukončení tábora. Svým podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným 
odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte. 

 

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího, je vedoucí tábora oprávněn vyloučit 
dítě z dalších aktivit bez nároku na vrácení peněz. 

 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými: 
 
 

V ………………….. dne ……………                                                      ……………………………… 
podpis zákonného zástupce 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (podepište a odevzdejte až v  den nástupu na akci) 
 

Prohlašuji, že dítě:                                                  , které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění 
(například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na volnočasovou aktivitu 
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou  infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu 
není nařízeno karanténní opatření. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé 
a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1 
zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 

 
 
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ 

 
 

Dítě je:       dobrý plavec          plavec        neplavec 
 
 

U svého dítěte dále upozorňuji na: 
 

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

 
 

V   dne:   Podpis zákonného zástupce:    
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ O ODCHODU DÍTĚTE 

 
 

Souhlas se samostatným odchodem dítěte z volnočasové aktivity: 
 

Souhlasím s tím, že dítě:    svěřené mi do péče bude po ukončení volnočasové 
aktivity domů odcházet samostatně: 

 
 

V   dne:  Podpis zákonného zástupce:    
 
 
 
 
Přihlášení a platba ve výši 1000 Kč: 

 

v ceně jsou náklady na ceny do soutěží, materiál, mzdy, jídlo a pití 
 

 
 
Přihlášku  najdete  na www  stránkách  knihovny nebo  si  ji  můžete  osobně  vyzvednout 
v CVČ Kalubáček. 

 

Termín pro podání přihlášek a zaplacení v hotovosti do 31. 5. 2017
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1.   Cena tábora 

Smluvní podmínky 

 

Cena je stanovena zpravidla z následujících položek: 
 

- Nákladů na oběd 
 

- Nákladů na dopravu na plánované výlety a zájezdy 
 

- Nákladů na materiál na tábor 
 

- Nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s táborovým programem 
 

- Poplatků na úrazové pojištění 
 

- Nákladů na odměny a ceny do soutěžních nákladů pracovníků tábora 
 

- Nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti 
s táborovým programem 

 
 

2.   Přihlášení dítěte na tábor 
 

Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu uvedeném v nabídce táboru a 
to písemně na přihlášce, kterou podají vedoucímu tábora. 

 
 

3.   Platba za tábor 
 

Cenu tábora je nutno zaplatit zároveň s podáním přihlášky na akci a to v hotovosti. 
 
 

4.   Zrušení pobytu 
 

a)   Zrušení pobytu ze strany objednatele: 
 

- Objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou 
 

- Objednatel je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto: 
 

o V době delší než 30 dnů do konání tábora bez poplatku 
 

o 29 - 15 dnů před konáním tábora 30% z ceny tábora 
 

o 14 – 7 dnů před konáním tábora 70% z ceny tábora 
 

o V době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% z ceny tábora 
 

o Pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně 
úrazu (předložení lékařského potvrzení) činí odstupné 100 + prokazatelně vynaložené 
náklady na pobyt dítěte 

 

b)   Vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora 
 

- Bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu nebo z individuálních pocitů rodičů, 
poplatek za táborový pobyt se nevrací 

 

- Bude-li pobyt zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou 
rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po odečtení doposud vzniklých 
nákladů 

 

-  Bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě na náklady rodičů a 
rodičům nebude nic vráceno z ceny tábora 

 

- Bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady 
rodičů a rodičům bude vrácena část ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 

 

- Bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelné události, bude rodičům vrácena část ceny tábora 
po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či evakuace dětí 
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5.   Závěrečná ustanovení 
 

Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky), si děti zodpovídají samy a vedení 
tábora za tyto věci neodpovídá. 

 

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na 
přihlášce dítěte k příměstskému táboru. 

 
 
 
 
 
 

Ve Vrbici 1. 1. 2017 
 

Bc. Klára Beranová 
 

Vedoucí tábora 


