
 
 

Závazná přihláška na příměstský tábor 
Objevárium - Barevný svět 

17.8. – 21.8. 2020 

Kulturní dům Slavie České Budějovice 

Jméno a příjmení dítěte:  .................................................................................. Datum narození:  ................................  

Rodné číslo:  ...................................................................................................... Zdravotní pojišťovna: .........................  

Bydliště:  ............................................................................................................ PSČ:  ....................................................  

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): .............................  

E-mail:  .............................................................................................................. Mobil:  ................................................  

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními a všeobecnými podmínkami 

a beru je na vědomí. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou 

poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, statistickým účelům 

a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte. Souhlasím s uveřejněním fotografií a videí mého dítěte 

na propagačních materiálech společnosti. 

SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Cena tábora: 2 000,-Kč 

Cena zahrnuje: 

Celodenní výlet do Písku, spojený s návštěvou tamní Galerie hrou Sladovna a výstavy Leťme vysoko.  

Každý den (kromě výletu) teplý oběd i drobné občerstvení. 

Zálohy a způsob úhrady: 

1. část  1000,- do 5.8.2020 2. část  1000,- do 12.8.2020  

BÚ: 229230920 /0300   VS: datum narození dítěte POZN.: celé jméno dítěte 

Storno podmínky: 

- při odhlášení dítěte v době kratší než 10 dní ale delší než 5 dní před začátkem tábora, má rodič nárok na 70% 

z celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 30%;  

- při odhlášení dítěte v době kratší než 7 dní ale delší než 2 dny před začátkem tábora, má rodič nárok na 50% z 

celkové ceny tábora, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 50%;  

- při odhlášení dítěte v době kratší než 2 dní před začátkem tábora nebo při nenastoupení pobytu, nemá rodič 

nárok na vrácení ceny tábory, pořadatel má nárok na stornopoplatek ve výši 100 % celkové ceny tábora.  

-  při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani poměrná část nevrací, 

možnost nahlášení náhradníka ve stejné věkové kategorii 

- v případě zrušení pobytu v době tábora z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací poměrná část z ceny.  

 

V  ....................................................................  Podpis rodiče (zákonného zástupce) 

Datum:  ..........................................................   .................................................................................................   



 
 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Jméno a příjmení dítěte: ................................................................................... Datum narození: .................................  

1) Alergie: ANO   -  NE 

 

jaké: ..................................................................................................................................................................  

 

2) Užívá léky: ANO   -  NE  

 

jaké: ..................................................................................................................................................................  

 

důvod a dávkování: ...........................................................................................................................................  

 

3) Zdravotní omezení: ANO   -  NE  

 

jaké: ..................................................................................................................................................................  

 

4) Jiná sdělení pro vedení tábora:  

 

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

 

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

 

Odchody a příchody dětí: 

Dítě bude docházet do areálu samo: ANO NE 

Dítě bude odcházet z areálu samo: ANO NE 

Dítě budeme do areálu odvádět: ANO NE 

Dítě budeme z areálu vyzvedávat: ANO  NE 

Jména dalších osob, které budou dítě vyzvedávat: 

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

 

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost 

dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být 

důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby. 

V  ....................................................................  Podpis rodiče (zákonného zástupce) 

Datum:  ..........................................................   .................................................................................................  

  



 
 

VZDĚLÁVACÍ VÝLET DO PÍSKU 

 

Součástí příměstského tábora bude celodenní výlet do Písku, spojený s návštěvou tamní Galerie hrou Sladovna a 

výstavy Leťme vysoko. 

Děti pojedou hromadnou dopravou (autobus nebo vlak) pod dohledem vedoucích tábora. 

Dopravné i vstup na výstavu je součástí ceny příměstského tábora. 

Na výlet dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití, svačinu na celý den, nedávejte dětem 

větší částky peněz – doporučujeme kapesné ve výši 100,-Kč. Zájemce o tento výlet prosíme o vyplnění souhlasu s 

účastí: 

 

  __________________________________________________________________________________________  

VZDĚLÁVACÍ VÝLET DO PÍSKU 

 

Souhlasím s účastí mého syna/dcery: 

Jméno a příjmení dítěte: ................................................................................... Datum narození: .................................  

na vzdělávacím výletě do Písku, který je spojený s návštěvou tamní Galerie hrou Sladovna, a výstavy Leťme vysoko. 

 

V  ....................................................................  Podpis rodiče (zákonného zástupce) 

Datum:  ..........................................................   .................................................................................................  

 

  



 
 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE 

Tábor začíná v pondělí a končí v pátek.  

Děti přiveďte do Kulturní dům Slavie, Jirsíkova 2, 370 01 České Budějovice, vstup ze zadní strany budovy (od 

Jihočeského muzea) vždy mezi 7:45 až 8:00 h. 

Děti si vyzvedněte mezi 15:45 až 16:00 h tamtéž.  

Kapacita táboru je omezena na 15 dětí. Z toho důvodu přijmeme pouze prvních 15 přihlášených dětí, náhradníky 

budeme oslovovat také podle chronologického řazení přihlášek. 

Co s sebou: 

Cena zahrnuje teplý oběd i drobné občerstvení, přesto dítěti přibalte menší svačinu a vlastní lahev na pití. 

Na tábor vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví a náhradním oblečením. Pohybovat se budeme v 

budově i v přírodě, proto doporučujeme sportovní obuv, bundu a pláštěnku. Drahé značkové oblečení nechte raději 

doma, aby nedošlo k jeho poškození. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. 

Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.  

V případě změny epidemiologického vývoje, pokud by bylo nutné za definovaných podmínek nosit roušky, prosím, 

počítejte s nutností vybavit dítě rouškou a osobní desinfekcí. 

Na výlet dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití, svačinu na celý den, nedávejte dětem větší 

částky peněz – doporučujeme kapesné ve výši 100,-Kč.  

!!!!     Důležité     !!!!! 

Před prvním nástupem na příměstský tábor musí rodič odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti a o 

zdravotním stavu dítěte a kopii kartičky pojištěnce. Bez tohoto prohlášení nesmí být dítě na tábor přijato. 


