
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
NA LETNÍ TÁBOR 

 

 
Provozovatel tábora: Junák- Svaz skautů a skautek ČR, středisko Boskovice, oddíl Akéla Šebetov  

Bankovní spojení, č. účtu: 2107879966/2700 (UniCreditBank)  

Termín konání: 28. 6. – 12. 7. 2014  Místo konání: Randulka (Němčice u 

Boskovic) 

Cena pobytu: 2.200,- Kč  

Jméno a příjmení účastníka: ............................................................................................................................  

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

Adresa trvalého bydliště: .................................................................................................................................  

 

Jméno a příjmení otce:..................................................................................................................... 
zaměstnání:..................................................................................................................................... 

telefon:...........................................................e-mail: .......................................................................................  

Jméno a příjmení matky: .................................................................................................................................  
zaměstnání: ......................................................................................................................................................  

telefon:...........................................................e-mail: .......................................................................................  

Kontaktní adresa v době konání tábora: ..........................................................................................................  

e-mail: ............................................................... tel.: ........................................................................................  

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení: ..................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy):  .......................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Další závažné informace pro provozovatele tábora:  .......................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno a příjmení): 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec 



V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí 

vedení tábora vyloučen, v takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, veškeré 

náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. 

Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika, mobilní telefon 

apod.) 

 

Prohlášení rodičů: 

Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace 

týkající se zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, 

oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je 

telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro dobu konání tábora, platné a že v případě závažných 

zdravotních problémů účastníka nebo jeho vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz účastníka z 

tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku 

provozovatelé tábora, případně dalších účastníků tábora, které jsem úmyslně způsobil nepravdivými 

informacemi. 

 

 

 
Dne..........................   .....................................   .....................................        
                                                       Podpis účastníka                                                  Podpis rodičů 
 

 

ZÁVAZNÝ POKYN DĚTSKÉHO LÉKAŘE 
 

V souladu se zdravotními předpisy pro hromadné zotavovací akce rozhoduji závazně, že jmenovaný  

 

 ................................................................................................nar.:  ............................................   se může 

zúčastnit letního dětského tábora. 

 

Podle zdravotních záznamů prodělalo dítě tyto choroby: 

 

 

Má tyto zdravotní omezení: 

 

 

 

Alergie na: (pro případ lékařského ošetření uveďte, prosím, zvláště alergické reakce na podané léky):  

Dne  ........................................   ..........................................................  

Razítko a podpis lékaře 



LIST ÚČASTNÍKA  
LETNÍHO TÁBORA AKÉLA ŠEBETOV  

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti …………………………………………………. 

narozenému …......................................., adresa……………………………………………… 

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 toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno 

účastnit se tábora od 28. 6. do 12. 7. 2014. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V  ............................  dne ............................... 

 .........................................................................  

                                                                                           podpis zákonného zástupce (rodičů) 

 

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje 

všechny pokyny vedoucích.  

 

Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu a zákonný zástupce, popřípadě účastník tábora 

je povinně odevzdá spolu s průkazem resp. kopií průkazu zdravotní pojišťovny při nástupu k 

odjezdu na tábor. 

 


