
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
 
Provozovatel tábora:  Oblastní spolek Českého červeného kříže Č.K. číslo účtu: 115-8360140257/0100 
Bankovní spojení: KB Č.K.                            VS: datum narození dítěte 
                        DDMMRR 
Termín konání: 10.8. – 17.8.2019             Místo konání: Rekreační středisko MENFIS 
Cena pobytu: 3.600,- Kč/osobu        Hořice na Šumavě, www.menfis.cz 
       Příjezd: sobota 10.8.2019 okolo 15:00hod. 
       Odjezd: sobota 17.8.2019 okolo 15:00hod. 
       Doprava na místo vlastní. 
 
Jméno účastníka:……………………………………………………………………….. 
Datum narození:……………………………………………… 
Adresa bydliště:………..………………………………………………………………. 
 
Kontakt na rodiče (zákonný zástupce), tel.číslo, na kterém Vás zastihneme v případě potřeby v době trvání 
tábora: 
 
Jméno:………………………………………… tel:…………………………………………………. 
            e-mail: …................................................................. 
Upozornění na zdravotní stav dítěte – alergie, zdravotní omezení, apod. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Dítě je:                       plavec /             částečný plavec /         neplavec           (nehodící se škrtněte) 
 
Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí 
s následujícími podmínkami: 
 

1) vyplněná, lékařem potvrzená a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 30.06.2019. 
Maximální počet účastníků je 22 dětí. 

2) Výše poplatku činí 3.600,-Kč. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, 
zaměstnavatel. 

3) Poplatek bude zaplacen převodem na bankovní účet č. 115-8360140257/0100 - KB, variabilním 
symbolem je datum narození dítěte. Splatnost do 30.06.2019. Pouze po dohodě lze změnit termín 
zaplacení.  

4) Dítě je na tábor přihlášené odevzdáním přihlášky a zaplacením účastnického poplatku. V případě více 
zájemců rozhoduje datum uhrazení účastnického poplatku. 

5) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. V případě závažného porušení 
táborového řádu, může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora, vyloučen. V takovém 
případě hradí rodiče veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací v tomto 
případě účastnické poplatek. Táborový řád a režim jsou k nahlédnutí u vedení tábora.  

6)   Storno poplatky jsou určeny :    
 - 1.000,-Kč do jednoho měsíce před zahájením tábora, 
 - 2.800,-Kč do 14 dnů a kratším termínu před zahájením tábora,      

7) Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika, mobilní telefony, 
tablety atd.) 

8) Nedílnou součástí závažné přihlášky je: fotokopie kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení od 
lékaře a souhlas s nakládáním s osobními údaji. 

9) Návštěvy na táboře nejsou povoleny. 
10) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci táborového programu, s archivací fotografií a 

s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti. Fotografie z tábora obdrží přes úschovnu, 
příp.na některém z datových nosičů i dítě (rodiče dítěte). 

    
 
Dne:………………………………   ………………………………………………… 
             podpis rodičů (zákonného zástupce) 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Závaznou přihlášku zašlete řádně vyplněnou nejpozději do 30.06.2019 na adresu Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Sídliště Vyšný 48, 381 01  Český Krumlov 
nebo naskenovanou na e-mail ceskykrumlov@cervenykriz.eu. 

 
Bližší informace a seznam vybavení na tábor bude rozesílán na e-mailové adresy před termínem 
konání. 
 
Kontakt: tel.739 661 561 – Yveta Stýblová,  e-mail: ceskykrumlov@cervenykriz.eu , www.cckck.cz 
 
 


