
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Sídliště Vyšný 48

381 01 Český Krumlov 
e-mail: ceskykrumlov@cervenykriz.eu

tel. 739 661 561

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2023

1. turnus      10. 7. - 14. 7. 2023   místo konání:  Český Krumlov *
2. turnus      17. 7. - 21. 7. 2023    místo konání:  Vyšší Brod *
3. turnus      24. 7. - 28. 7. 2023    místo konání:  Český Krumlov*
4. turnus      7. 8. - 11. 8. 2023      místo konání:  Český Krumlov *

Všechny turnusy pro děti od 6 do 14 let.
*(vyznačte požadovaný turnus)

Cena za dítě a turnus je 3.200,- Kč

Cena obsahuje stravu ( svačina, oběd, svačina ) a pitný režim, cestovné a vstupné dle programu.
Kapacita bude naplňována dle příchozích přihlášek a plateb.
 

Jméno účastníka :........................................................................................

Datum narození:.....................................

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

Poznámky ke zdravotnímu stavu (alergie, omezení …):.................................................

Zákonný zástupce:
Jméno, příjmení:...............................................................tel.:......................................... 

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

Dítě bude přicházet/odcházet:    bez doprovodu (samo) *              v doprovodu  *

*(nehodící se škrtněte)

Osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte:.............................................tel.:.....................

Souhlasím,  aby Oblastní  spolek  Českého  červeného  kříže  Český Krumlov  zpracovával  údaje  z
přihlášky v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 
Doplňující dokumenty jako je potvrzení o bezinfekčnosti apod. předám první den tábora při předání
dítěte.

Dne:.....................................                                   …............................................ 
                                                                                  podpis zákonného zástupce...

mailto:ceskykrumlov@cervenykriz.eu


Příměstské tábory    2023               
i letos pořádá OS ČČK Č. Krumlov několik termínů příměstských
táborů. Na těch letošních  budeme opět podnikat pěší poznávací výlety
po okolí nebo hrát sportovní a společenské hry. Navštívíme některé
kulturní památky a bude čas i na drobné ruční dovednosti. Uvidíme
ukázky z práce složek IZS a dozvíme se důležité informace z oblasti
první pomoci a bezpečného pobytu v přírodě a u vody. Všichni naši vedoucí jsou absolventi 
zdravotnického kurzu Zdravotník zotavovacích akcí nebo mají zdravotnické či pedagogické 
vzdělání. Přihlásit se můžete vyplněním přiložené přihlášky a  jejím odesláním na uvedený e-mail a 
uhrazením poplatku za tábor. Do zprávy pro příjence uveďte jméno dítěte.

Termíny jednotlivých turnusů jsou:

1. turnus      10. 7. - 14. 7. 2023   místo konání:  Český Krumlov *
2. turnus      17. 7. - 21. 7. 2023    místo konání:  Vyšší Brod *
3. turnus      24. 7. - 28. 7. 2023    místo konání:  Český Krumlov*
4.turnus      7. 8. - 11. 8. 2023     místo konání:  Český Krumlov *

Tábory jsou určeny pro děti od 6ti do 14ti let. Všechny turnusy probíhají od 8,00 do 16,00 hod., v 
Českém Krumlově  v sídle OS ČČK, ve Vyšším Brodě v hasičské zbrojnici. 

Těšíme se na vás. 

https://cckck.cz/primestske-tabory/
e-mail: ceskykrumlov@cervenykriz.eu
tel. 739 661 561
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