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Přihláška na tábor 
pro členky a členy Junáka – českého skauta 

Pořadatel 

Junák – český skaut, 

středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun z.s. 

sídlo: Na Větru 1133, 563 01 Lanškroun 

IČ: 44468725 ev.č. 534.06 

 

Údaje o táboru 

termín konání: 27. 6. – 11. 7. 2020 

 28. 6. - 11. 7. 2020 (pouze vlčata) 

místo konání: tábořiště u Rybníku, Česká Třebová 

vedoucí tábora: Matěj Richtr 

cena tábora: 3 000,- Kč

Účastník tábora 

jméno a příjmení: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození: …………………………………………………..… RČ: 

……………………………..……………………… 

bydliště: 

……………………………………………………………………………………………………………….................

. 

Rodiče (zákonní zástupci) 

jméno matky (zákonného zástupce): 

…………………………….............................................................................…, tel.: 

……….........................…………… 

jméno otce (zákonného zástupce): 

…………………………….............................................................................…, tel.: 

……………………......................... 

 

Informace k ceně a platbě tábora: 

- v ceně je zahrnuta 5x denně strava, doprava osob a materiálu, pronájem tábořiště, pořízení materiálu 
i náklady související se zajištěním programu, 

- v případě, finanční tísně, je možnost domluvit splácení tábora - nutná domluva s vedoucím tábora, 
- táborový poplatek uhraďte na bankovní účet: 2000455004/2010 (Fio banka), var. symbol: 20063, 

nejpozději do 14. 6. 2020. 
 
Proplácení z FKSP: 

V případě proplácení tábora zaměstnavatelem z FKSP, se žádosti vystavují na základě písemné 
objednávky, nejpozději do 14.6.2020. Objednávku doručte na adresu: Martina Uhrová, Maďarská 222, 
Lanškroun 563 01, nebo elektronicky martinauhrova9@gmail.com. Po tomto datu již nebude žádosti 
vyhověno! 
Vystavování faktur pro zaměstnavatele: 

Pokud zaměstnavatel vyžaduje pro svůj příspěvek fakturu je nezbytné odevzdat fakturační údaje 
zaměstnavatele do 31.5.2020 přímo na e-mail střediskového hospodáře: martinauhrova9@gmail.com 
Objednávka na FKSP / podklady pro fakturu musí obsahovat: 

- název a sídlo odběratele (zaměstnavatele) 
- IČO, DIČ 
- peněžní částka 
- celé jméno žadatele (zaměstnance) 
- jméno dítěte 
 
Potvrzení pro zdravotní pojišťovny: 
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U žádosti o vystavení potvrzení platby pro pojišťovnu postupujte podle žádosti pojišťoven (buď příslušný 
formulář nebo potvrzení o platbě z účtu) – opět se obracejte e-mailem na střediskovou hospodářku (viz 
výše). 
 
 
Storno poplatky: 

- v případě, že budou na straně organizace překážky ke konání celého tábora, bude vrácen celý 
zaplacený účastnický poplatek, 

- v případě odhlášení dítěte z pobytu na táboře 10  dní a méně před začátkem tábora vracíme 
poměrnou částku  75% účastnického poplatku, 

- v případě, že dojde během tábora ke zkrácení pobytu dítěte, vypočítává se vratka jako poměrná částka 
ze 75% účastnického poplatku podle počtu strávených dní (nevztahuje se na případ vyloučení z tábora 
z důvodu porušování táborového řádu nebo je-li absence 3 dny a kratší). 

 

Zákonný zástupce se zavazuje: 

- uhradit poplatek za účast na táboře v řádném termínu, 
- 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) a souhlas (nesouhlas) 
s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. 

- že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora vedoucím tábora nebo ze zdravotního stavu vyžadující 
domácí péči odveze na vlastní náklady. 

 

Zákonný zástupce souhlasí: 

- že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu,  
- že v případě zdravotních obtíží bude dítě na táboře ošetřeno, budou mu podány dostupné prostředky 

pro tlumení bolesti, snížení horečky apod. a v případě potřeby bude přepraveno k ošetření 
k poskytovateli zdravotní péče, 

- že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku 
vrácení celého táborového poplatku, 

- 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 zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena. 

 
Prohlášení: 

Závazně přihlašuji své dítě na tento tábor, souhlasím s výše uvedenými podmínkami. V případě potřeby 
odhlásit dítě z tábora neprodleně uvědomím vedení tábora, se kterým se domluvím na dalším postupu. 
 

 
Podepsáním a odevzdáním této přihlášky nejpozději do 14.6.2020 závazně přihlašuji dítě na tábor. 

 
 
V ………………………           dne …………………… 

 
 
 
 

podpis rodičů nebo zákonných zástupců 
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