
Přihláška Na tábor 
pro členky a členy Junáka – českého skauta 

Přihláška na tábor ver. 04/2021 

Údaje o táboru 

Termín konání: 1. – 17. 7. 2021 
Místo konání: Hradčany (Ralsko) 

50.6273689N, 14.6786242E 
Termín odevzdání: 30. 04. 2021 
Cena tábora: 3 800 Kč 

Pořadatel tábora 

Junák – český skaut, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou, z. s. 
Miroslava Soumara 753, 294 71, Benátky nad Jizerou 
IČO 62450204 

/ I / Informace o účastníkovi 

Příjmení a jméno 

Přezdívka (volitelné) 

Datum narození Rodné číslo 

/ II / Trvalé bydliště 

Ulice a číslo popisné 

PSČ Město / obec 

/ III / Zákonní zástupci 

Příjmení a jméno 

Mobilní telefon 

E-mail

Druhý zákonný zástupce / jiná osoba blízká dostupná po dobu tábora 

Příjmení a jméno 

Mobilní telefon 

Informace k ceně a platbě tábora 

Příkaz k úhradě táborového poplatku Vám bude zaslán e-mailem 
na základě údajů uvedených v této přihlášce. K výzvě dojde po 
kompletním uzavření registrace. V ceně tábora je zahrnuta strava 
5x denně, doprava osob a materiálu, pronájem tábořiště, pořízení 
materiálu a náklady související se zajištěním programu. 

Zákonný zástupce se zavazuje: 

▪ že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a 
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

▪ že poskytne úplné a pravdivé údaje o stavu dítěte a o všech 
skutečnostech, které mohou mít vliv na účast dítěte na táboře. 

▪ že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní
náklady. 

Zákonný zástupce souhlasí: 

▪ že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s 
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením uvedeným 
v posudku o zdravotní způsobilosti. 

▪ v případě kladného táborového hospodaření zůstatek 
ponechat středisku a oddílu pro další činnost a práci s dětmi. 

Zákonný zástupce bere na vědomí: 

▪ že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro 
účast dítěte na táboře bez nároku vrácení táborového 
poplatku. 

▪ že v případě odhlášení dítěte jeden měsíc před táborem se
vrací celý táborový poplatek, při odhlášení alespoň jeden 

týden předem 50% poplatku, v případě kratšího období se 
poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z 
důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně. 

▪ že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým 
řádem, a že porušení těchto podmínek může být důvodem 
vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového 
poplatku. 

▪ že nedoporučujeme návštěvy na táboře, vzhledem k tomu, že 
představují výrazný zásah do programu. Nezaručujeme 
přítomnost dítěte v průběhu neohlášené návštěvy. 

▪ že výrazně nedoporučujeme vozit na tábor mobilní telefon, a 
že neručíme za cenné předměty (elektroniku, šperky atd.). 

▪ že z důvodu snahy o eliminaci nežádoucích zdravotních 
komplikací jsou veškeré zaslané potraviny („balíčky“) 
rozdělovány mezi účastníky tábora. 

▪ že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích 
příloh se řídí pravidly přihlášky člena do organizace (viz text 
na http://bit.ly/2p4pihy). 

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor. 

Datum podpisu Město / obec 

Podpis zákonného zástupce 

https://mapy.cz/s/megotekugu
http://bit.ly/2p4pihy
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