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Přihláška na dětský tábor 2018 

Indiánské léto 
Datum a místo tábora: 29. 7. – 4. 8. 2018, Košařiska „Kyčera“ 

Tábor pro děti: od 7 let (ukončená 1.třída) do 14 let 

Ubytování: ve dvou roubenkách 

Cena: 1200 Kč 

Termín odevzdání přihlášky a zaplacení do 30. 6. 2018 

Pořadatel tábora: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici, Bystřice 107 

 1. Osobní údaje účastníka (vyplňte hůlkovým písmem) 

Jméno a příjmení: 

Ulice a číslo domu: Obec, město: PSČ: 

Datum narození: 

 

Státní příslušnost: Kontaktní telefon: Dítě je poprvé na táboře: * 

ANO – NE 

Zdravotní pojišťovna: Rodné číslo dítěte: 

Zájmy dítěte: Pokud dítě přímo nesnáší nějaká jídla, prosím,  uveďte: 

 

2. Osobní údaje rodičů 

Jméno a příjmení otce: Telefon domů:  

Trvalé bydliště otce: Mobilní telefon: 

Jméno a příjmení matky: Telefon domů: 

Trvalé bydliště matky: Mobilní telefon: 

E-mail: 

Důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování 

programu tábora). 

Dítě*                             je dobrý plavec                          plave s pomůckami                             je neplavec 

Dítě na patrové posteli spát*                  může                                                       nesmí 

Spacák a prostěradlo*                      mám vlastní                                           potřebuji  zapůjčit    

Sourozenci, kteří se mnou jedou na tábor: Kamarádi, které jsem přizval na tábor: 
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3. Prohlášení rodičů  

 Cílem dětského tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití prázdnin. Během tábora budou účastníci moci 

poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora 

bude kladen důraz na biblické učení, osobní poznání Pána Ježíše, učení se sebereflexí, vzájemnou pomoc, spolupráci, 

kamarádství.  

 Při zajišťování provozu klademe důraz na personální složení výchovných pracovníků tábora. Vedoucí, kteří se starají 

o děti, jsou zkušenými dětskými pracovníky. Jsou velmi dobře obeznámeni s prostředím a mají bohaté zkušenosti 

práce s dětmi na letních táborech. Výchovný i provozní personál je před nástupem proškolen z předpisů a norem 

souvisejících s provozem, zejména s důrazem na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí. 

 Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů 

vedoucích.  

Prohlášení: 

 Přihlašuji své dítě závazně na tábor a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu respektovat instrukce 

pořadatele. Svým podpisem uděluji  Slezské církvi evangelické a.v. v Bystřici souhlas ke zpracování mých osobních 

údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. Osobní údaje budou zpracovány organizací tábora jen pro účely tohoto 

tábora a budou archivovány po dobu 6 měsíců, dle zák. 258/2000 Sb. §11. Na základě zákona č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobnosti dávám svým podpisem  souhlas k pořizování a zveřejňování záznamu programu dětského 

tábora (video, fotodokumentace).  

 Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ a průkazu pojištěnce nebude účastník na 

tábor přijat. Předčasný odjezd dítěte z tábora je možný pouze na základě písemné žádostí rodičů, nebo zákonných 

zástupců. V případě zůstatku peněz z tábora, souhlasím s tím, že peníze budou použity pro práci s dětmi. 

 Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly v případě nepravdivého prohlášení. 

Souhlasím s ubytováním dítěte ve stanu s dřevěnou základnou. 

                           

   

V  ………..…………..                           dne  ……..…………..                        Podpis rodičů……………..……..………………………………….. 

4. Poučení o platbě 

 Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora. Přihlášky můžete poslat poštou nebo 

odevzdat osobně na adrese: Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici, Bystřice 107, 739 95. Platíte-li 

bankovním převodem, přiložte k přihlášce kopii potvrzení o zaplacení, datum platby je rozhodující pro uznání 

pořadí přihlášených. 

PLATBA: 

Bankovním převodem č. ú. 107-3522660237/0100, variabilní symbol 2018 (Do zprávy pro příjemce uveďte 

jméno a příjmení dítěte (všech dětí, za které platíte účastnický poplatek.)  

V hotovosti v pracovní dny: 8-12 hod (případně v neděli po bohoslužbách) v kanceláři SCEAV v Bystřici, 

Bystřice č.p. 107, 739 95.  

STORNO poplatky: 

 odhlášení do 30. 6. 2018 – vrácení poplatku v plné výši 
 do 15. 7. 2018 – storno poplatek 30 % 
 po 15. 7. 2018 – storno poplatek 50 %. Odhlásíte-li účastníka z důvodu nemoci (nutné doložit lékařským 

potvrzením) vrátíme Vám 70 % účastnického poplatku. 

Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 
Storno poplatky jsou úhrada plateb a nákupů, které jsou již provedeny. 

 


