
 

Centrum Hláska 

Volnočasový klub v Roudnici nad Labem 

 

Přihláška  
 
Zaškrtněte zvolený tábor: 

□   Termín tábora: 11.-15. července 2022 PO STOPÁCH DRAKA 

□   Termín tábora: 18.-22. července 2022 INDIÁNSKÁ STEZKA MÍRU 

Jméno a příjmení dítěte:................................................................................................. 
 
Datum narození: ........................................................................................................... 
 
Zdravotní pojišťovna: ..................................................................................................... 
 
Adresa bydliště: ..................................................................... Tel.: ............................... 
 
E-mail adresa: .............................................................................................................. 
 
Jméno a příjmení otce:.............................................................Tel.:............................. 
 
Zaměstnavatel: ............................................................................................................. 
 
Jméno a příjmení matky: .......................................................... Tel.: ........................... 
 
Zaměstnavatel:............................................................................................................... 
 
Vyjádření rodičů: 
 
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na příměstském táboře 
 
Trpí alergií, ekzémem : .................................................................................................. 
 
Jiné onemocnění. .......................................................................................................... 
 
Užívá tyto léky: ............................................................................................................. 
 
Ochod domů: 
 
Pokud bude účastníka vyzvedávat jiná osoba (starší 18 ti let) než zákonný zástupce (prarodič, teta, sousedka), 
prosíme o vypsání jmen a příjmení všech těchto osob a jejich tel. čísel. Jiné osobě účastník nebude vydán. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Požaduji, aby účastník chodil po skončení domů sám:  ANO           NE 
 
Podpis rodičů: 
 



Pokyny pro rodiče: 
 
Příměstský tábor je organizován Centrum Hláska, volnočasovým klubem, se sídlem Husovo náměstí 60, 413 
01 Roudnice nad Labem, kde také bude příměstský tábor probíhat v době od 8 do 17 hodin.  
Zákonný zástupce je povinen předat účastníka zodpovědné osobě a po skončení si jej zase převzít.  
Zákonný zástupce je dále povinen informovat zodpovědnou osobu o všech změnách týkajících se účastníka 
(např. zdravotních). 
 
Účastníci musí být vždy vhodně oblečeni a obuti (vzhledem k počasí). Nedoporučujeme dávat dětem 
s sebou cennosti, vysoké částky peněz, mobily apod. Za jejich ztrátu organizátor nezodpovídá.  
 
Dětem bude zajištěn pitný režim a oběd. Dopolední svačinu si děti vezmou u domova, odpoledne si 
budeme svačinu připravovat sami (pečené brambory v ohni, trdelník, palačinky, opékané jablko na ohni 
apod.) 
 
Účastník u sebe musí mít vždy průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie). Prosíme o odevzdání spolu 
s Prohlášením zákonných zástupců (bude dodáno po zaplacení zálohy) v den nástupu na daný turnus. 
 
Zákonný zástupce podpisem souhlasí s fotografováním účastníka během příměstského tábora a 
s uveřejněním fotografií na webových stránkách a facebooku Centra Hláska.  
 
Platba za tábor: 
 
Cena příměstského tábora se bude odvíjet od výše dotace Města Roudnice nad Labem! Bez poskytnutí 
dotace bude tato cena: Po stopách draka 1600,- Kč, Indiánská stezka míru 1800,- Kč. Prosíme tedy zatím 
o zaplacení zálohy ve výši 1000,- do 31.5. 2022 na číslo účtu 240491208/0300.  
Variabilním symbolem je datum narození dítěte a do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení jména dítěte. 
Zaplacením zálohy máte závazně rezervované místo v daném termínu. Výsledky dotačního řízení a tím tedy 
i konečná cena za tábor by měly být známy do konce května. 
  
Obě strany vyplněné přihlášky odevzdejte do 31.5.2020 (emailem s oskenovaným podpisem email: 
lenka.selcanova@gmail.com, nebo zašlete na adresu: Centrum Hláska, Husovo náměstí 60, 413 01 
Roudnice nad Labem). 
 
Storno podmínky:  
Zaplacená záloha a doplatek tábora je vratný ve výši 80%, pokud je předloženo potvrzení od lékaře o 
nemoci dítěte v termínu konání tábora. Jestliže dítě na tábor nenastoupí z jiných důvodů, je vráceno pouze 
20% zaplacené částky.  
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že veškeré údaje v této přihlášce jsou pravdivé, a že jsem byl(a) seznámen(a) 
s organizačním řádem příměstského tábora. 
 
V…………………………………..dne……………………………… 
 
Podpis zákonného zástupce:……………………………………………………………….. 


