
Přihláška na příměstský tábor 2016 
Přihlášku odevzdejte co nejdříve pořadateli tábora. Maximální počet účastníků jednoho běhu je 1

Termín tábora: 
(vyznačte křížkem) 

 25. – 29. července 2016

Cena: 
1 900 Kč / týdenní turnus
1 700 Kč / týdenní turnus

 

Dítě přihlášení na příměstský tábor (dále také „dítě“)

Jméno:  

Datum narození:  

Adresa bydliště: 

Zdravotní stav: 
alergie, speciální stravovací režim, závažná prodělaná onemocnění

 

 

Zákonný zástupce dítěte (dále také „rodič“)

Vztah k dítěti Maminka 

Jméno:  

Příjmení:  

Telefon:  

Email:  

Adresa bydliště: 
(liší-li se od dítěte) 

 

• Prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl/a pravdivě všechny skutečnosti a údaje.

• Dítě je zdrávo a schopno tábor absolvovat.

• Souhlasím se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro účely propagace Dubínek, z.s.

• Informace o dětech a rodičích jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu Dubínek,
správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dávám souhlas Dubínek, z.s. IČ: 22882189, 
evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla dítěte ve sm
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 
rodných číslech v platném znění. 

 

V:  

Dne:  

Přihláška na příměstský tábor 2016 – Putování se zvířátky
odevzdejte co nejdříve pořadateli tábora. Maximální počet účastníků jednoho běhu je 1

 

29. července 2016 (1. turnus)  15. – 19. srpna 2016

1 900 Kč / týdenní turnus 
1 700 Kč / týdenní turnus (platí pro děti zapsané ve školním roce 2015/2016 v LMŠ Dubínek)

Dítě přihlášení na příměstský tábor (dále také „dítě“) 

Příjmení: 

Rodné číslo:    

 

alergie, speciální stravovací režim, závažná prodělaná onemocnění 
Důležitá sdělení:

Specifické povahové rysy, speciální potřeby

Zdravotní pojišťovna:  
(při nástupu na tábor je třeba 

odevzdat kopii kartičky ZP) 

Zákonný zástupce dítěte (dále také „rodič“) 

 Tatínek 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl/a pravdivě všechny skutečnosti a údaje. 

zdrávo a schopno tábor absolvovat. 

Souhlasím se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro účely propagace Dubínek, z.s.

Informace o dětech a rodičích jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu Dubínek, 
potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

IČ: 22882189, Erbenova 817, 277 11 Neratovice, k tomu, aby zpracovával a 
evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 

Podpis zákonného 
zástupce: 

 

Putování se zvířátky 
odevzdejte co nejdříve pořadateli tábora. Maximální počet účastníků jednoho běhu je 17. 

19. srpna 2016 (2. turnus) 

(platí pro děti zapsané ve školním roce 2015/2016 v LMŠ Dubínek) 

 

    /     

Důležitá sdělení: 
Specifické povahové rysy, speciální potřeby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím se zveřejňováním fotografií svého dítěte pro účely propagace Dubínek, z.s. 

 z.s., oprávněné orgány státní 
potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

, 277 11 Neratovice, k tomu, aby zpracovával a 
yslu všech ustanovení zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a 

 



Příměstský tábor 2016 

Přihláška k táboru 
 Přihlášku k táboru je třeba co nejdříve předat Dubínek, z.s. maximální počet účastníků jednoho turnusu je 1
naplnění celé kapacity turnusu (odevzdání přihlášek), budou další přihlášky přijímán

• Osobní předání přihlášky: v pracovní dny

• Zaslání přihlášky na adresu spolku: Dubínek, z.s., Erbenova 817, Neratovice 27711

Účastnický poplatek 
• Třeba uhradit do 10.6.2016 

• Úhrada na účet spolku 2400190148/2010

• Zpráva pro příjemce musí obsahovat číslo turnusu, jméno a příjmení dítěte

• Variabilní symbol je datumka rození dítěte ve tvaru 

 Stornopoplatky 
• při odhlášení do deseti dnů před zahájením se vrací 50%
• při odhlášení do pěti dnů před zahájením se vrací 15%
• Při nenastoupení na tábor, nebo při absenci na některém dnu tábora nevzniká nárok na vrácení peněz (lze ale zaplacené 

místo přepustit jinému dítěti). 

Cena obsahuje 
• program a pomůcky 

• obědy 

• pití 
• úrazové pojištění dětí 
• Program vedou dva pedagogové LMŠ Dubínek a jejich asistenti.

Docházka 
• Příchod dětí: 7:00 až 8:00 

• Vyzvedávání dětí: 16:00 až 16:30   

Potřebné vybavení dětí: 
• batoh se sadou náhradního oblečení (spodn

promoknutí nebo polití 

• podepsanou lahvičku s pitím 

• podepsanou krabičku s dopolední svačinou a podepsanou krabičku s odpolední svačinou

• vhodné oblečení do terénu 

• v případě nepříznivého počasí holiny a pláštěnka nebo nepromokavý oděv

• přezůvky nebo teplé ponožky do zázemí školky

 
--------------------------------------------------------------zde oddělte a vyplněné odevzdejte při nástupu k 

Přihláška na příměstský tábor 2016 

B E Z I N F E K Č
Jméno dítěte:  

Datum narození:  

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota apod.) a 
okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě 
do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

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

V ___________________ dne ____________
Tuto část přihlášky je třeba vyplnit a odevzdat až v den nástupu na tábor.

Příměstský tábor 2016 – Putování se zvířátky
pro děti ve věku 3 až 7 let

táboru je třeba co nejdříve předat Dubínek, z.s. maximální počet účastníků jednoho turnusu je 1
naplnění celé kapacity turnusu (odevzdání přihlášek), budou další přihlášky přijímány již pouze jako náhradníci.

pracovní dny v prostorách LMŠ (po předchozí tel. domluvě 777965153) 

Dubínek, z.s., Erbenova 817, Neratovice 27711 

2400190148/2010 (fio) 

číslo turnusu, jméno a příjmení dítěte 

Variabilní symbol je datumka rození dítěte ve tvaru rrrrmmdd 

ti dnů před zahájením se vrací 50% účastnického poplatku 

i dnů před zahájením se vrací 15% účastnického poplatku 

Při nenastoupení na tábor, nebo při absenci na některém dnu tábora nevzniká nárok na vrácení peněz (lze ale zaplacené 

Program vedou dva pedagogové LMŠ Dubínek a jejich asistenti. 

batoh se sadou náhradního oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, náhradní dlouhý rukáv i dlouhé nohavice) pro případ 

podepsanou krabičku s dopolední svačinou a podepsanou krabičku s odpolední svačinou 

nepříznivého počasí holiny a pláštěnka nebo nepromokavý oděv 

přezůvky nebo teplé ponožky do zázemí školky 

zde oddělte a vyplněné odevzdejte při nástupu k táboru--------------------------------------------------------------
 

Přihláška na příměstský tábor 2016 – Putování se zvířátky 

Č N O S T 

 25. – 29. července 2016

 15. – 19. srpna 2016

Příjmení dítěte: 

Rodné číslo:    

Prohlášení zákonného zástupce: 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota apod.) a 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě 

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Toto prohlášení stvrzuji svým podpisem níže.
 

V ___________________ dne ____________ 
den nástupu na tábor.  

__________________________
 

 

Putování se zvířátky 
pro děti ve věku 3 až 7 let 

táboru je třeba co nejdříve předat Dubínek, z.s. maximální počet účastníků jednoho turnusu je 17 účastníků. Po 
y již pouze jako náhradníci. 

(po předchozí tel. domluvě 777965153)  

Při nenastoupení na tábor, nebo při absenci na některém dnu tábora nevzniká nárok na vrácení peněz (lze ale zaplacené 

í prádlo, ponožky, tričko, náhradní dlouhý rukáv i dlouhé nohavice) pro případ 

-------------------------------------------------------------- 

29. července 2016 (1. turnus) 

19. srpna 2016 (2. turnus) 

 

   /     

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota apod.) a 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě 

Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
hlášení stvrzuji svým podpisem níže. 

__________________________ 
Podpis zákonného zástupce 


