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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BOBŘÍK 2023 

Místo konání:    rekreační středisko Lubenec 

Termín:   15.7. – 29.7.2023 

Základní cena tábora: 9.900 Kč  

Požaduji 200 Kč slevu za včasnou platbu do 31.3.2023 ANO/NE 

Požaduji 100 Kč slevu na každé dítě při přihlášení dvou dětí ANO/NE 

Nově možnost platit cenu tábora formou záloh, na četnosti a výši se individuálně domluvíme. 

Uveďte jména a příjmení obou dětí požadujících slevu: ..........................................................  

V případě požadavku na dietu (např. bezlepková, bezlaktózová, atd.), bude cena stanovena 

individuálně. Požaduji dietu      ANO / NE ;  Název diety    ................................................   

Konečná cena tábora ....................................  Kč  (účet: 107-2604140257/0100;  
variabilní symbol: datum narození dítěte; zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte) 

 

Cenu tábora je nutné uhradit nejpozději do 31.5.2023. 

 

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

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

Adresa dítěte: ............................................................................................................................  

Zdravotní pojišťovna dítěte: .....................................................................................................  

Jméno a příjmení matky: ..........................................................................................................  

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

Jméno a příjmení otce: .............................................................................................................  

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

Pouze v případě, že nemůže zákonný zástupce předat/vyzvednout dítě při odjezdu/příjezdu uveďte 

jméno a příjmení zmocněné osoby: .......................................................................................................  

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

 

Potvrzuji, že můj syn/dcera je plavec/neplavec (nehodící se škrtněte). (Pro potřeby našeho 

tábora se plavcem rozumí ten, kdo nepoužívá žádné pomůcky např. rukávky, kruh apod.) 

Dítě navštěvuje MŠ/ZŠ, třída: ...............................................  

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a se Smluvními podmínkami tábora Bobřík. 

Souhlasím se zveřejněním fotek mého dítěte na webových stránkách spolku Bobřík. 

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

Podpis zákonného zástupce: .................................................................... 
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Smluvní podmínky tábora Bobřík 

1. Pořadatel přebírá od zákonných zástupců (rodičů) dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě zodpovědnost. 
2. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora a při jeho ukončení pouze zákonným zástupcům dítěte a osobě 
zmocněné zákonnými zástupci na této přihlášce. 
3. Zákonní zástupci souhlasí, že převezmou účastníka v době trvání tábora zpět neprodleně, nejpozději však do 12 hodin, 
po výzvě pořadatele nebo jím pověřeného zástupce (hlavního vedoucího), zejména v těchto případech: 
a) bude-li to vyžadovat zdravotní stav dítěte, 
b) objeví-li se omezení, která znemožní další setrvání dítěte na táboře, 
c) účastník bude přechovávat, poskytovat jiným nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné, návykové nebo obecně 
nebezpečné látky, předměty, materiály a jedy, 
d) účastník svévolně opustí areál tábora nebo vyhrazený prostor, 
e) bude-li účastník svým chováním, agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo druhým, 
f) způsobí-li účastník úmyslně zranění nebo škodu druhé osobě, 
g) nebude-li účastník respektovat Táborový řád a pokyny pracovníků tábora nebo se jiným způsobem hrubě proviní proti 
vzájemnému soužití a druhé osobě. 
V případě vyloučení účastníka z tábora z důvodů uvedených v bodech a) až g) hradí zákonní zástupci veškeré náklady spojené 
s ukončením pobytu účastníka na táboře, jakož i vzniklé škody. Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku 
v případě ukončení pobytu dítě na táboře z důvodů uvedených v bodech a) až g). 
4. Při odjezdu na tábor je nutné, aby zákonní zástupci nebo doprovod dítěte odevzdali tyto doklady (bez nich je pořadatel oprávněn 
dítě nepřevzít): 
a) průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii, 
b) podepsaný dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
c) řádně vyplněné a podepsané Prohlášení zákonného zástupce (tzv. bezinfekčnost), nesmí být starší než 1 den, 
d) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře Bobřík, vystavený ošetřujícím lékařem dítěte, nesmí být starší 
než 24 měsíců a dále dokumenty/potvrzení dle aktuálního nařízení vlády nebo jiných státních institucí. 
5. Současně s dítětem zákonní zástupci předají pověřenému zástupci pořadatele veškeré léky, které dítě užívá, a to 
v dostatečném množství na celou dobu tábora, v uzavřeném obalu označeném jménem a datem narození dítěte a popisem, kdy a 
jak dítě lék užívá. Zákonní zástupci berou na vědomí, že po ukončení tábora budou vyúčtovány veškeré náklady spojené s 
ošetřením dítěte mimo areál tábora, včetně souvisejících nákladů na léky. Zákonní zástupci jsou povinni tyto prokazatelné náklady 
uhradit do 14 dní od ukončení tábora. 
6. Veškerá zavazadla dětí označte visačkami se jménem a adresou. Do zavazadel vložte seznam věcí. Dětem jednotlivé věci označte. 
7. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za finanční hotovost a cenné věci dětí (včetně mobilních telefonů), vyjma hotovosti 
a věcí uložených do úschovy u hlavního vedoucího nebo pověřené osobě. Výše kapesného je na vůli zákonných 
zástupců dítěte, doporučujeme 300Kč. 
8. Přítomnost mobilních telefonů nedoporučujeme; v případě, že dítě bude používat mobilní telefon, pořadatel si vyhrazuje právo 
omezit jejich užití. Pro telefonní kontakt s dětmi využijte kontakt na hlavní vedoucí a to o poledním klidu v době od 13 do 14 hodin, 
nebo od 20.00 do 21.00, nevolejte po večerce tj. po 21:30.  
9. Ubytování dětí je zajištěno na táboře v chatkách. Je-li tábor organizován mimo hlavní dětské prázdniny (září až červen), je 
ubytování ve vytápěných pokojích. Lůžkoviny jsou zajištěny. Nejstarší děti si však mohou přivézt kvalitní spací pytel opatřený 
jmenovkou. V případě letního dětského tábora je možný putovní výlet spojený se spaním ve volné přírodě. 
10. Hygiena dětí je zajištěna dle platné normy, zázemí odpovídá běžným standardům, ve sprchách je k dispozici teplá voda, 
toalety jsou vybaveny běžnými hygienickými potřebami. 
11. Pořadatel zajišťuje dětem hodnotnou a vyváženou stravu dle platných norem, podávána je 5x denně. Pitný režim je zajištěn po celý 
den. Je zakázáno zasílání, donášení nebo jiné doručování potravin podléhajících zkáze. Z tohoto důvodu jsou zásilky kontrolovány. 
12. Pořadatel zajišťuje jako součást akce dopravu dětí na tábor a zpět. Místa odjezdu a příjezdu budou určena v pokynech. 
Doprovod účastníků při cestě do tábora i zpět je zajištěn pořadatelem pověřenými osobami. Při individuální dopravě účastníka 
jsou zákonní zástupci povinni řídit se pokyny pořadatele. Sleva se neposkytuje. 
13. Návštěvy zákonných zástupců a rodinných příslušníků nejsou zakázány, avšak pořadatel tábora návštěvy nedoporučuje. 
Pořadatel vyhrazuje právo stanovit podmínky návštěvy. Návštěvy jsou povinny bezvýhradně uposlechnout pokyny pověřených osob. 
Pořadatel vzhledem k táborovým aktivitám nemůže zaručit přítomnost dítěte v areálu tábora a jeho kontakt s návštěvou, zejména 
není-li předem ohlášena. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit nebo omezit vstup návštěv do areálu tábora a kontakt s účastníky, 
vyžadují-li to hygienické, zdravotní, organizační, výchovné nebo jiné závažné a nepominutelné důvody. 
14. Zákonní zástupci účastníka jsou povinni v termínu stanoveném pořadatelem uhradit účastníkem způsobené škody. 
15. Zákonní zástupci se zavazují uhradit celý účastnický poplatek. Výše, způsob a termín úhrady budou stanoveny pořadatelem 
v první části této přihlášky. Pořadatel je oprávněn odmítnout nebo zrušit přihlášku nebo účast dítěte, nebude-li úhrada provedena 
řádně. Pořadatel je rovněž oprávněn odmítnou přihlášku po naplnění kapacity tábora nebo přihlášku s vadami. 
16. Pořadatel se zavazuje poskytnout účastníkům sjednané výše uvedené služby bez závad a v plném rozsahu, s výjimkou 
překážek způsobených vyšší mocí. 
17.  Podrobné informace zašle pořadatel řádně přihlášeným účastníkům ve formě pokynů nejpozději 7 kalendářních dní před akcí. 
18. Pořadatel si je vědom své odpovědnosti informovat bez zbytečného odkladu zákonné zástupce o všech závažných 
skutečnostech, které se jich nebo jejich dítěte týkají nebo které mohou mít podstatný a nezanedbatelný vliv na jejich jednání a 
rozhodování. Ke komunikaci pořadatele nebo jím pověřených osob se zákonnými zástupci účastníka budou využívány kontaktní 
údaje uvedené v první části této přihlášky. Pořadatel si vyhrazuje všeobecné právo ve všech případech upřednostnit elektronické 
způsoby komunikace. 
19. STORNO PODMÍNKY LDT 2023 
V případě zrušení účasti dítěte na letním táboře po 31.5.2023 účtujeme storno poplatek 50 %. V případě zrušení účasti 
dítěte na letním táboře po 30.6.2023 účtujeme storno poplatek 75 %. V případě zajištění náhradníka, se storno poplatek 
neúčtuje. V případě zrušení účasti dítěte po 10.7.2023 nebo během tábora se již částka nevrací. V případě zrušení účasti 
z důvodů uvedených v bodech 3a – 3g Smluvních podmínek tábora Bobřík se alikvotní část za předčasný odjezd dítěte 
z tábora nevrací. 
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