
Závazná přihláška   na příměstský tábor 

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

Jméno a příjmení sourozence: ….................................................(vyplňte samostatnou přihlášku)

Termín:  ⃣⃣     18. 7. - 22. 7. ⃣⃣ 25. 7. - 29. 7.
(pokud máte zájem pouze o některé dny, je nutné se individuálně domluvit s organizátorem)

Datum narození: ………………………………..Zdravotní pojišťovna: ..................................... 

Bydliště: .................................................................................................................................... …..............

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

Mobil na rodiče: ...................................................................................................................... …............

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

Mobil na rodiče: ...................................................................................................................... …...........

E-mail na rodiče: ..................................................................................................................... …...........

Dítě dochází do státní MŠ, Litovická, Hostivice  Ano  /   Ne    do které třídy ?...........................

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. 

Dále nehodící volbu škrkněte či zaškrtněte: 

Se smluvní podmínkami (další strany přihlášky) jsem se seznámil  ANO – NE  a beru je na 
vědomí. 

Rovněž beru na vědomí, že celou cenu pobytu je nutné uhradit do 30. 5. 2016, a to 
⃣⃣    V hotovosti u organizátora ⃣⃣    na účet: 223039228 / 0300 

Souhlasím s focením dítěte při aktivitách tábora pro účely sdílení s rodiči a účely propagace 
aktivit RC ZaHRÁTka, z.s.  - ano / ne 

Prosíme o zaznačení velikosti triček, které budeme pro děti kupovat a tvořit s logem tábora 
a v barvě skupiny pro snazší rozlišení dětí   98  /  104  / 110  /116 
( prosím, volte raději větší velikost trička )    

Je Vaše dítě zvyklé po obědě spát?    Ano  /   Ne

Informace o dítěti pro vedoucí /zdravotní upozornění, alergie, léky, návyky atd./. Vše se dá 
řešit, pokud o tom víme.

V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně  osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, dávám svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování 
osobních údajů až do doby jejich archivace  a skartace.

 V                                  dne                                               Podpis zákonného zástupce

* vratná část přihlášky, zbytek zůstává rodičům



SMLUVNÍ PODMÍNKY pro   příměstský tábor RC ZaHRÁTka, z.s. 18. 7. - 29. 7. 2016

1. Cena tábora 
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak): 

• nákladů na obědy
• osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora
• náklady na nájem prostor
• nákladů na materiál na tábor (výtvarné pomůcky, materiál pro soutěže a hry, náklady 

na vybavení lékárniček, odměny a ceny do soutěží a her)
• nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora 

a v souvislosti s táborovým programem 
• Cena je pro dětí ze státní MŠ Hostivice snížena díky dotaci městského úřadu Hostivice 

na tábor na 150Kč / den / dítě.  Cena za pobyt pondělí – pátek je 750Kč. Cena za oba 
týdny je 1.500Kč. Navíc k ceně připočítáváme 60Kč, což je cena táborového trika.

• Cena pro sourozence je hrazena celá, bez dotace města – cca 290-370Kč / den plus 
cena trika 60Kč. Místa jsou omezena. Kontaktujte organizátora. 

2. Přihlášení dítěte na tábor 
Zákonný zástupce si účast na táborech pro své dítě objednává do termínu 25. 5., a to písemně
na přihlášce, kterou je třeba dodat do RC ZaHRÁTka, k rukám Lenky Brožkové.

3. Platba za tábor 
Cenu tábora je nutno zaplatit nejlépe s podáním přihlášky na akci. Buď v hotovosti 
organizátorovi nebo na účet RC ZaHRÁTka, z.s., variabilní symbol  je datum narození dítěte 
v podobě (RR/MM/DD). Celou cenu pobytu je nutné uhradit do 30. 5. 
 
4. Zrušení pobytu: 
a) zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce dítěte: 

• Objednaný příměstský tábor je možno zrušit pouze písemnou formou doručenou RC 
ZaHRÁTka. 

• Zákonný zástupce je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je 
stanovena takto: 
• V době delší než 30 dnů před konáním tábora 10 Kč / den z objednané délky tábora.
• 29 - 15 dnů před konáním tábora 30 Kč / den z objednané délky tábora. 
• 14 - 7 dnů před konáním tábora 60 Kč / den z objednané délky tábora.
• V době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100Kč/den z objednané délky tábora.
• Pro zrušení účasti v den konání je nutné informovat organizátora do 7:30 ráno, 

jinak není možné část ceny vrátit (oběd k vyzvednutí).
• Bude-li pobyt zrušen zákonným zástupcem v průběhu tábora bez udání důvodu, 

poplatek se nevrací.
b) zrušení pobytu ze strany organizátora:

– bude-li nutné tábor zrušit z vážných organizačních důvodů, bude rodičům vrácena celá 
cena tábora do 15 dnů od zrušení tábora na bankovní účet.

– bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních či kázeňských důvodů, bude 
rodičům vrácena část ceny z dalších dnů tábora v hodnotě 50Kč / den – viz bod a).
 

5. Organizace tábora
– Místem konání tábora je Sokolovna Hostivice - Jiráskova 201, 253 01 Hostivice.
– Dítě je možné dovést každé ráno mezi 7:00 – 8:30, předává se přímo vedoucí ve 

skupině dítěte. Informace o skupině, vedoucích skupiny se dozvíte těsně před začátkem
tábora emailem (důležité vyplnit v přihlášce či si domluvit jiný způsob předávání 



informací).
– Dítě je možné vyzvedávat 12:30-13:00 či 15:30-16:30. Pokud si rodič vyzvedne dítě 

později než 16:30, je každá půlhodina zpoplatněna 120Kč, splatná hned na místě 
vedoucímu skupiny.

– Děti si na tábor berou z domova pití v lahvičce a svačinu dopolední a odpolední. Dítě 
má věci s sebou v batůžku. 

– Na počátku tábora rodiče přinesou dítěti plášťěnku a gumáky, přezůvky (sportovní 
obuv do tělocvičky), náhradní oblečení na převlečení, případně oblečení na spaní. Děti 
budou s sebou potřebovat na spaní polštářek a deku či spacák na spaní. Není vhodné 
brát si s sebou hračky, v rámci provozu tábora není možné je ohlídat ! Veškeré 
oblečení / obuv musí děti  mít podepsané na viditelném místě, aby bylo možné věci 
dohledat.

– Oběd je zajištěn v rámci tábora v podobě polévky a hlavního jídla.
– V první den účasti dítěte na táboře je nutné dodat prohlášení zákonného zástupce 

o zdravotním stavu dítěte – viz níže.

6. Závěrečná ustanovení 
Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte 
podepisuje na přihlášce dítěte k příměstskému táboru. 
Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu RC 
ZaHRÁTka, z.s., které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením organizace. 

V      Hostivicích 2. 5. 2016  Lenka Brožková
statutární zástupce

Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s.

kontakt na organizátora: Rodinné centrum ZaHRÁTka, z.s., Lenka Brožková 
Za Mlýnem 1748, Hostivice
tel. 608 607 042
email: rc@zahratka.cz

----------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------------------------

Prohlášení zákonného zástupce dítěte

Prohlašuji, že dítě……………………………………..,  narozené  …..……………………,
bytem…………………………………………………………………, nejeví známky akutního onemocnění

(například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou

z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.

V ………………………… dne*………............             ……………………………………………..
            jméno a podpis zákonného zástupce

*toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na příměstský tábor


	Prohlášení zákonného zástupce dítěte

