
 

 

Přihláška 
do tábora YMCA 

Pořadatel tábora: 
 

YMCA SKAUT   

Na Řádku 21 

 Břeclav 690 02 

IČ 265 32 859   

 

 

4. oddíl Sokolík 

Silůvky 

 

Anenská 265 

Silůvky 664 46 

Tel.: 735 867 952 

 

TÁBOR AMAZONKY A HAVRANI 
 

Datum a místo: 2. 7. 2020 – 18. 7. 2020, Ocmanice 
 

V neděli 14. 6. 2020 v 16:00 hod. proběhne v malém sále 
sokolovny v Silůvkách informační schůzka pro rodiče, kde rádi 

zodpovíme jakékoliv Vaše dotazy. 
 

Žádáme o zaplacení tábora a odevzdání přihlášky do neděle  
14. 6. 2020. Přihlášku můžete přinést na schůzku pro rodiče. 

(vyplňte hůlkovým písmem) 

1. Osobní údaje účastníka 

Jméno a příjmení: 
 
 

Rodné číslo: 

Ulice a číslo domu: 
 
 

Obec, město: PSČ: 

Datum narození: 
 
 

Státní příslušnost: Kontaktní telefon: Je poprvé na táboře: 

2. Osobní údaje rodičů  

Jméno a příjmení otce: 

 

Mobilní telefon: 

Trvalé bydliště otce: 

 

Jméno a příjmení matky: 

 

Mobilní telefon: 

Trvalé bydliště matky: 

 

3. Prohlášení rodičů 

   Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování 
táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované 
závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.   

 
Prohlášení: 
   Přihlašuji své dítě závazně na tábor YMCA a souhlasím s cílem a programem tábora. Dále 
souhlasím s podmínkami uvedenými na druhé straně přihlášky. Budu respektovat instrukce 
pořadatele. Jsem si vědom/a, že bez odevzdání řádně vyplněného NÁSTUPNÍHO LISTU a 
POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OD LÉKAŘE nebude účastník do tábora přijat.  

 
 

V  ……..…………..    dne  ……..…………..    Podpis rodiče……………..……..………….. 



 

 

4. Určení oprávněné osoby dle zákona o zdravotních službách 

Jako zákonný zástupce nezletilého určuji a zplnomocňuji v souladu s § 31 zákona č. 372/2011 
Sb. zákona o zdravotních službách oprávněnou osobu – Jiřího Průšu, nar. 27.8.1998, Na 
Rybníkách 220, který má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého po dobu konání 
letního tábora v termínu 02.-18.07.2020. 

Současně určuji, že tato osoba může nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy 
či kopie této dokumentace a má právo být přítomna při poskytování zdravotní péče pacientovi, 
pokud to charakter daného výkonu umožňuje. 

Úrazům a nemocem se snažíme předcházet, jak jen to jde. Přesto, stane-li se dítěti vážnější 
úraz, ihned vás o tom informujeme telefonicky na tel. číslo uvedené v osobních údajích o 
rodičích. Důvěřujte nám! Nevolejte na tábor, jestli je dítě v pořádku! Po většinu času máme 
telefony vypnuté, možnosti dobití jsou totiž v táboře velmi omezené. 

5. Poučení o platbě 

1. Cena tábora je 2500,- Kč pro všechny účastníky. Cena zahrnuje celkový pobyt na 
táboře a všechny náklady s tím spojené, včetně dopravy do a z tábora. Cena je konečná.  

       Uhrazená záloha ________ Kč  

       Doplatek _______________Kč 

2. Plaťte prosíme bankovním převodem na č.ú. 670100-2211118534/6210 nebo hotově na 
schůzce pro rodiče. Pro případ platby v hotovosti na schůzce pro rodiče vám oddílová 
hospodářka vystaví paragon. Přihlášku považujeme za závaznou k datu připsání 
doplatku/celé částky na účet, resp. k datu zaplacení v hotovosti.  

3. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím 
u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro 
Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho 
adresy a IČO popř. bankovního spojení. 

4. Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 

6. Prohlášení o zpracování osobních údajů 

Není-li účastník tábora členem YMCA SKAUT, souhlasím se zpracováním osobních údajů (viz 
poučení na www.ymcaskaut.cz). 

7. Jiná sdělení 

Chcete nám sdělit důležitou informaci, která není v přihlášce a posudku o zdrav. zp. od lékaře? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


