
 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR Terénní berušky z.s. Žirovnice 2019 

 

Pořadatel tábora 

Terénní berušky z.s. 

IČO: 07757981 

Č. Účtu: 2601570788/2010 

 

Údaje o táboře 

Termín konání:  12. 7. – 25. 7. 2020                                 

Místo konání:    Žirovnice 584, Žirovnice, 394 68  

Hlavní vedoucí tábora: Ing. Barbora Zamazalová 

Cena tábora:   5 790,- Kč s dopravou nebo 5 590,- Kč s vlastní dopravou  
 

 
Účastník tábora: 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………….…….…..…… 

Datum narození:……………………………………Rodné číslo:……………………………….…….…..…… 

Zdravotní pojišťovna:…………………………………………………………………………….…….…..…… 

Záliby:……………………………………………………………………………………….……...…….…..…… 

……………………………………………….…..……….………………………………………....…….…..…… 

……………………………………………….…..……….……………………………………………….…..…… 

Dieta (vegetarián, potravinové alergie):……………………………………………….…..………. …….…..…… 

……………………………………………….…..……….……………………………………………….…..……

….……………………………………………….…..……….……………………....…….…..………….…..…… 

Plavec – neplavec*) 

Jména táborníků, s kterými by dítě chtělo být v oddíle (max. dvě jména): 

…………………………………………………………………………………………………………….…..…… 

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………....…….…..…… 

Adresa:……………………………………………………………………………………………..…….…..…… 

Telefon:……………………………………………..E-mail:……………………………………..…….…..…… 

U svého dítěte upozorňujeme na:…………………………………………………….…………..…….…..……

…….…..…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………….…..……….……………………………………………….…..…… 

 

 
Doprava dítěte na tábor  

Zvolte způsob dopravy dítěte na tábor  

Vlastní doprava (5 590,- Kč) - Společná doprava (5 790,- Kč)*) 

 

Závazná objednávka táborového trička a čepice: 

Nabízíme možnost objednat dítěti tričko a/nebo čepici s motivem celotáborové hry. 

Tričko a čepici objednáte zakroužkováním požadované velikosti. Pokud si tričko či čepici nepřejete, ponechte 

tabulku nevyplněnou.  

Objednané zboží dostane Vaše dítě po příjezdu na tábor. Objednávky trička a čepic během tábora už nebudou 

možné!  

Tričko +220,- Kč k ceně tábora S M L XL  

Čepice +140,- Kč jedna velikost 



 

 

Pokyny k platbě a zaslání přihlášky:  
Částka:   Cena tábora podle zvolené dopravy + cena objednaného zboží  

Číslo účtu:   2601570788/2010 

Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte 

 
Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat co nejdříve, nejpozději však do 30. 3. 2020 na emailovou adresu: 

info@terenniberusky.cz nebo na adresu sídla spolku Terénní berušky z.s.: Východní 1265, 29001 

Poděbrady. PROSÍME, neposílejte přihlášky doporučeně! Děkujeme. 

Platba by na náš účet měla být připsána nejpozději do konce dubna. 

 

K vyplněné přihlášce přikládám: 

1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci  

Posudek je nutno doručit spolu se závaznou přihláškou jako doklad o zdravotní způsobilosti dítěte k 

účasti na táboře! V případě chybějícího posudku nemůže být dítě zařazeno mezi účastníky tábora!!! 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte při nástupu na tábor (bezinfekčnost) dostanou rodiče emailem k 

vyplnění před odjezdem na tábor. 

2. Kopii nebo vytištěnou fotografii průkazu zdravotního pojištění dítěte (průkaz pojištěnce)  
 

     Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
 

Bude-li u dítěte při počáteční prohlídce na táboře zjištěno parazitární onemocnění vlasů, budeme ho z 

hygienických důvodů nuceni neprodleně poslat na náklady rodičů domů. 

 
*) Nehodící se škrtněte. 
 

V……………………………. dne…………… 

………………………………. 

podpis zákonného zástupce   


