
PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR KOCOURKŮV MLÝN 2019 

Přihlašujeme naše dítě a s uvedenými podmínkami souhlasíme 

Jméno, příjmení : ....….........…………..……….......................... Rod. číslo: .......……….….................. 

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

Zdravotní pojišťovna: ........................ Kontaktní e-mail rodiče popř. účastníka 

v termínu: (zakřížkujte Vámi vybraný termín)        ……………………….………………..……………………………… 
 

        tábor žactva I. běh  28. 7. – 7. 8. 2019                      tábor žactva II. běh  7. – 17. 8. 2019 
                                                                               

Zálohu 500,- Kč poukažte obratem na účet č. 196514627/0300, v.s. rod. číslo 
Dítě je přihlášeno až po zaplacení zálohy  

Doplatek 2.150,- Kč poukažte stejným způsobem do 15. 6. 2019 
 

Smluvní podmínky účasti na táboře Kocourkův mlýn stanovené provozovatelem  

1. Na táboře není doporučeno používání mobilních telefonů, tabletů a dalších obdobných zařízení. Za jejich 
ztrátu se neručí.  

2. Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv zábavnou pyrotechniku a veškeré předměty 
a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků tábora.  

3. Za veškeré cennosti jako např. řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky se neručí, neboť jejich 
nošení na tomto táboře se nedoporučuje.  

4. Dítě může být vykázáno z tábora bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky v případě, že bude svým 
chováním a jednáním ohrožovat mravní výchovu dalších účastníků tábora (kouření, vulgární jednání, požívání 
alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, šikana, atd.). Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho 
zákonní zástupci na své vlastní náklady.  

5. Nedoporučujeme v průběhu konání tábora dítě osobně navštěvovat, neboť je tím blokován přirozený proces 
adaptace dítěte na nové prostředí (stýskání, smutek atd.).  

6. Rodičům, kteří chtějí navštívit náš tábor, doporučujeme, aby tuto návštěvu vykonali při stavění tábora 22. 6. 
2019, nebo při střídání jednotlivých běhů 28. 7. nebo 7. 8. 2019. 

7. Rodiče se mohou kdykoliv informovat o svém dítěti na tel. číslech uvedených v pokynech k odjezdu. 
V případě nutnosti vedoucí tábora informuje rodiče o závažných skutečnostech na tel. čísla uvedená rodiči do 
přihlášky. 

8. Storno poplatky: Záloha se v případě neúčasti nevrací. V případě neúčasti 14 dní předem omluvené se 
doplatek vrací. V případě neúčasti týden předem omluvené se vrací 75% doplatku, v případě neúčasti bez omluvy 
se vklad nevrací. V kterémkoli případě neúčasti lze za sebe poslat náhradníky. V případě, že by tato účast byla 
zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla řádně doložena (lékařské potvrzení), bude 
doplatek vrácen v plné výši. V případě, že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na táboře a z tohoto důvodu zde 
byl jeho pobyt ukončen, bude zákonným zástupcům vrácena adekvátní část z doplatku úhrady za účast dítěte na 
tomto táboře. 

9. Rodiče souhlasí s tím, aby se jejich na této přihlášce uvedené nezletilé dítě zúčastňovalo všech činností 
souvisejících s programem a provozem tábora. Výslovně berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu 
způsobeného programem a provozem tábora.  

10. Rodiče souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace v průběhu akce a její následné využití pro 
prezentaci táborové základny a organizace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.  

11. Vyplněním a odesláním přihlášky dává odesílatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených 
v přihlášce podle zákona č. 101/2000 Sb. Zároveň dává najevo, že se seznámil se Smluvními podmínkami a že 
s nimi bez výhrady souhlasí. 

 

                                            ....................…………….................. ....................…………….................. 
                                       podpisy rodičů – zákonných zástupců  

  


