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PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 *vyplňte, prosím, pečlivě všechny následující údaje 

  

S kamarády do přírody 
doporučený věk 7 – 15 let, (max. kapacita 12 účastníků), účastnický poplatek: 1 600,- Kč 

Termín a místo konání: 
10. – 14. 7. 2023 vždy v době od 8 do 16 hod., Tupesy 

Sraz účastníků bude každý den od 7 do 8 hod. v zasedací místnosti nad tělocvičnou ZŠ v Tupesích. 
 

Informace o dítěti: 
*Jméno a příjmení: *Datum narození: 

*Adresa trvalého bydliště: 
 
 
 

*Telefon dítěte (pokud má): 

*DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (zdravotní omezení, alergie, diabetes, poruchy chování apod.): 
 
 
 
 
 

Informace o zákonném zástupci: 
*Jméno a příjmení: *Telefon: 

*E-mail: 

 

Souhlas/nesouhlas se samostatným odchodem dítěte  
(vyhovující zaškrtněte, případně dopište poznámku) 

☐Souhlasím s tím, aby mé dítě odcházelo z tábora v 16 hod. domů samo.  
Pozn. ……………….. 
☐Nesouhlasím s tím, aby mé dítě odcházelo z tábora domů samo.  
Pozn. ……………….. 
 
 
Souhlas/nesouhlas s pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů dítěte v prostředí 

internetu, prostřednictvím oficiálních webových a facebookových stránek SŠPHZ UH a ZŠ a MŠ Tupesy za účelem 
prezentace příměstského tábora. 

Souhlas uděluji na celou dobu 1 roku po ukončení příměstského tábora SŠPHZ UH a ZŠ a MŠ Tupesy. 
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem 
osobám, které navštíví oficiální webové stránky SŠPHZ UH a ZŠ a MŠ Tupesy. 
SŠPHZ UH a ZŠ a MŠ Tupesy nenesou odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů 
dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem. 

(vyhovující zaškrtněte) 
☐Souhlasím  
☐Nesouhlasím  
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POKYNY K PLATBĚ:  

Částku 1600,- Kč uhraďte na účet u FIO Banky číslo 2401161023/2010 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023, variabilní 
symbol 05, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. 
Přihláška se stává závaznou přijetím požadované částky na účet.  

Účastníkům bude zajištěno celodenní stravování a pitný režim, uhrazena doprava a placené vstupy v rámci 
táborových aktivit. Za organizaci zodpovídá RNDr. Miroslav Kučera jako vedoucí příměstského tábora 
(tel. 777 830 204), s dotazy se obracejte na Bc. Terezu Bahulovou (tel. 775 678 357). Odpovědnost za děti po dobu 
realizace příměstského tábora má vedoucí příměstského tábora, v případě jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího 
příměstského tábora.            
   

Přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými. 
 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte co nejdříve Tereze Bahulové.  
Prohlášení o bezinfekčnosti a prohlášení o důležitých skutečnostech obdržíte na předtáborové schůzce, která se 
uskuteční v červnu 2023. Vyplněné dokumenty předáte na místě v den zahájení tábora. 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………………………………………………. dne ………………………………podpis zákonného zástupce……………………………………… 


