PŘIHLÁŠKA A LET Í TÁBOR
Napříč světy za Banderem - Studnice Jívka
1. – 12.8. 2011
Organizace: Scottyho tábor,o.s., Českého odboje 262, Jaroměř, IČO: 26565048
www.scottytabor.hostuju.cz
Přihlašuji závazně své dítě: __________________________________rodné číslo: ______________________
Bydliště (celá adresa!) _______________________________________________________________________
na letní tábor ve Studnici Jívce od 1. – 12.8. 2011
Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě prodělalo tyto závažnější nemoci:________________________
_________________________________________________________________________________________
a upozorňuji u svého dítěte na jiné závažné nebo důležité informace:________________________________
_________________________________________________________________________________________
Plavec:
Ano - Ne
Telefonní a písemné spojení na rodiče, nebo jiného rodinného příslušníka po dobu pobytu
dítěte na táboře:
zákonný zástupce: jméno: _________________________________________________
(rodič)
adresa: _________________________________________________
telefon: _________________________________________________
e-mail: _________________________________________________
jiný rodinný příslušník: jméno: _____________________________________________
(v případě nezastižitelnosti adresa: ____________________________________________
zákonného zástupce)
telefon: _____________________________________________
e-mail: _____________________________________________
v jakém rod. vztahu k dítěti: ____________________________

PODPIS ZÁKO

ÉHO ZÁSTUPCE:____________________

Podpisem se potvrzuje, seznámení a souhlas s podmínkami (uvedenými níže), týkajících se:
Termínu odevzdání přihlášky; poplatků za pobyt; době a způsobu platby; stornopoplatků; táborového řádu;
zákazu návštěv na táboře; ochrany osobních údajů; souhlasu prezentace fotografií účastníka.
Plné znění těchto podmínek není součástí přihlášky.

Vyjádření ošetřujícího lékaře:
Potvrzuji, že výše jmenované dítě :

a) je zdravotně způsobilé - není zdravotně způsobilé (nehodící se škrtněte)
b) dítě je způsobilé za podmínky (s omezením)……………………………………………..................
Potvrzuji, že :
a)se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE (nehodící se škrtněte)
b)je očkované proti encefalitidě ANO - NE (nehodící se škrtněte)
c)je alergické na………………………………………………………………………….......................
d)dlouhodobě užívá léky (typ/druh/dávka)………………………………………..................................
……………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
V________________________ dne ___________

_____________________________
razítko a podpis lékaře

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími
podmínkami:
1. Vyplněná, podepsaná a lékařem potvrzená přihláška musí být odevzdána nejpozději do 31.5.2011
2. Výše poplatku činí 3500,- Kč na jedno dítě. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová
organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu.
3. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30.6. 2011
hotově na adresu Jana Halbichová DiS., Českého odboje 262, Jaroměř;
složenkou na stejnou adresu se jménem a datem narození dítěte;
bankovním příkazem na účet číslo: 670100-2204886658/6210 mBank s variabilním symbolem ve tvaru
celého rodného čísla dítěte. Do poznámek pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte, které je uvedeno na
přihlášce.
Majitel účtu: Jana Halbichová , Scottyho tábor,o.s., Českého odboje 262, Jaroměř, 551 01
4. Stornopoplatky Rodič má právo zrušit přihlášku bez udání důvodů za těchto podmínek:
Zrušení před datem 30.6. 2011 - 500,28 - 15 dní před odjezdem
- 50% z ceny tábora
14 - 5 dní před odjezdem
- 80% z ceny tábora
4 a méně dní před odjezdem - 100% z ceny tábora
5. Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim.
6. Návštěvy rodičů nejsou možné. Pozdní příjezdy či dřívější odjezdy jsou možné po domluvě s hlavní
vedoucí tábora.
7. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp.
S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
8. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci akce např. v kronikách, tisku, na internetu, atp.

Prosím, přihlášku pošlete na adresu :
Jana Halbichová DiS.
Českého odboje 262
Jaroměř
551 01

