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Přihláška na příměstský tábor 

Vyberte termín: 

□ 18.7. – 22.7.2022 

□ 15.8 – 19.8.2022 

 

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

Datum narození dítěte:   ………………………………………………………………….. 

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

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

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

Zákonný zástupce:    ………………………………………………………………….. 

Email:      ………………………………………………………………….. 

Telefon:     ………………………………/……………………………….. 

 

Smluvní podmínky 

Věk děti: 

Na tábor se mohou přihlásit děti v rozmezí 6 – 12 let. 

Cena zahrnuje: 

Celodenní strava (svačina, oběd, svačina) a pitný režim, užívání prostoru statku a farmy 

Březenec 233 a vybavení určeného k realizaci příměstského tábora ve vlastnictví farmy, tak 

i ve vlastnictví spolku Lesní lázeň, z.s..  

Způsob úhrady: 

Cena za jedno dítě činí 2500 Kč, v případě sourozence 2000 Kč.  

Po odeslání přihlášky Vám bude zaslána faktura s platebními údaji. 

Poplatek musí být uhrazen do 7 dní od doručení faktury. 

Storno podmínky: 

- při odhlášení dítěte 14 dní před konáním tábora, storno poplatek činí 30% z celkové ceny 

- při odhlášení dítěte 5 dní před konáním tábora, storno poplatek činí 50% z celkové ceny 

- při odhlášení dítěte v průběhu konání tábora, platba propadá ve prospěch organizátora 

s možností nahlášení náhradníka v případě vážných důvodů přerušení účasti (nemoc, 

atd..) 

- při zrušení tábora v době konání z důvodu zavinění na straně pořadatele se vrací 

poměrná část z celkové ceny.  
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Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními 

podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle 

zákona č. 100/2000 Sb. §5. odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije 

pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním účelům.  

 

Souhlasím s uveřejněním fotografií našeho dítěte na webových stránkách 

www.lesnilazen.cz a sociálních profilech našeho spolku 

ANO                        NE 

 

 

Podepsanou nebo vyfocenou kopii přihlášky zasílejte na email: tabory@lesnilazen.cz.  

Originál přihlášky vybereme při začátku Vašeho termínu tábora.  

 

 

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

 

Za Lesní lázeň, z.s. 

 

 

 

 

Ondřej Mráz, Jednatel 
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Prohlášení zákonného zástupce o odchodu dítěte 

z tábora 

 

 

Souhlasím/nesouhlasím* s tím, že mé dítě _________________ bude po ukončení 

aktivit příměstského tábora chodit domů samostatně. 

 

Mé dítě bude, kromě zákonného zástupce dále vyzvedávat 

 

________________________________ (Jméno, příjmení, vztah k dítěti) 

________________________________ (Jméno, příjmení, vztah k dítěti) 

________________________________ (Jméno, příjmení, vztah k dítěti) 

________________________________ (Jméno, příjmení, vztah k dítěti) 

 

 

V _______________ dne ____________ 

 

 

______________________________ 

      Podpis zákonného zástupce 

 

*nehodící se škrtněte 
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Upozornění zákonných zástupců na zdravotní 
stav dítěte 

 
 

Alergie:   ____________________________________ 

 

Užívání léků:   ____________________________________ 

 
Doba užívání: ____________________________________ 

 
 
 
Prosíme o zaslání kopie průkazu zdravotní pojišťovny (email, whatsapp…) 

 
 
Prohlašuji, že obsah tohoto prohlášení odpovídá skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
V _______________ dne ____________ 

 

 

______________________________ 

      Podpis zákonného zástupce 
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Praktické informace 
 

Sjíždění dětí na tábor 
Každý turnus probíhá od pondělí do pátku v hodinách 8:00 – 16:00.  
V čase 7:45 – 8:00 děti přijíždějí na místo konání, adresa Březenec 233, viz mapa. 
 

 
 

Denní program končí každý den v 16:00. Mezi 16:00 až 16:30 probíhá vyzvedávání dětí. 
V případě, že by bylo potřeba dítě vyzvednout dříve, vždy se individuálně můžeme 
domluvit.  
 
Co s sebou 
Program probíhá na pozemcích farmy, v přilehlých lesích a místním fotbalovém a dětském 
hřišti. Proto doporučujeme pevnou obuv a vhodné oblečení do přírody. Je vhodné mít 
batoh, pokud uznáte za vhodné tak něco dobrého. Pitný režim zajistíme v prostorách 
Hostince, při programech si děti budou brát své lahve, které budeme pravidelně 
doplňovat.  
 
Doporučujeme mít pokrývky hlavy a nedávat dětem žádné cennosti (šperky, elektronika, 
atd..), při ztrátě, poškození nebo odcizení za tyto předměty nebere organizátor 
zodpovědnost. Stejně tak není potřeba mít s sebou žádné peníze, v průběhu tábora 
nebude příležitost si cokoli zakoupit. 
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