
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

letní tábor 2023 – Zaklínač

Jméno a příjmení účastníka: 


Bydliště:


Datum narození:


E-mail: 


Telefonní číslo: 


Dítě preferuje spát v chatičce s:


Dítě je / není žákem ZŠ Mohylová, třída:

Informace o žákovi

Místo: Heřmanice v Podještědí


Termín: 3.7. – 14.7.2023

Jméno a příjmení matky: 


E-mail: 


Telefonní číslo: 


Jméno a příjmení otce: 


E-mail: 


Telefonní číslo: 


Informace o rodičích

01/04

Rada rodičů při ZŠ Mohylová , o.p.s., 

Mohylová 1963, 155 00 Praha 5



Žádost o vystavení faktury

Název firmy: 


Adresa:


IČ:


DIČ:


Rodičovské prohlášení

Rada rodičů při ZŠ Mohylová , o.p.s., 

Mohylová 1963, 155 00 Praha 5

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

letní tábor 2023 – Zaklínač

Žádám / Nežádám o vystavení faktury pro zaměstnavatele.

Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu tábora. Veškeré závažné 
informace týkající se zdravotního stavu dítěte uvedu před odjezdem na tábor do 
tiskopisu: List účastníka tábora. Beru na vědomí, že s ohledem na hygienické 
požadavky, stavbu programu a ostatní děti nejsou návštěvy tábora povoleny. Jsem si 
vědom (a), že v případě závažného porušení táborového řádu může být účastník 
tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen, v takovém případě zajistím 
vlastním nákladem odvoz dítěte do 24 hodin. Pořadatel tábora nevrací alikvotní část 
účastnického poplatku. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na 
majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které dítě úmyslně 
způsobí. Nedílnou součástí závazné přihlášky je táborový řád. Rodiče jsou s táborovým 
řádem seznámeni při přihlášení dítěte na tábor a stvrzují to svým podpisem na 
přihlášce. Děti jsou s tímto řádem seznámeny první den pobytu na táboře. V případě 
porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. 


Beru rovněž na vědomí, že pořadatel tábora nemůže ručit za ztráty či zničení cenností 
(drahé kovy, mobily, fotoaparáty, atd.). Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci 
táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a videí, a s jejich použitím při prezentaci 
a propagaci činnosti akce např. v památečních CD, v kronikách, tisku, na internetu, atd. 


Dávám tímto souhlas s tím, aby pořadatel tábora jako správce zpracoval v souladu se 
zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. 
Správce může tyto údaje používat výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost, např. 
registrace účastníka, výkon zdravotní péče na táboře, atd. Souhlas uděluji na dobu 
neurčitou a jsem si vědom (a), že jej mohu kdykoli odvolat. 

Podpis rodiče/zákonného zástupce:


Dne:


Souhlas

02/04



Propozice k odjezdu dětí na letní tábor

Pořadatel: Rada rodičů při ZŠ Mohylová , o.p.s.,Mohylová 1963, 155 00 Praha 5


Téma: Zaklínač


Místo: Heřmanice v Podještědí, cca 30 km od Liberce


Termín: 3.7. - 14.7.2023


Věk účastníků: Žáci po první třídě


Adresa: LT ZŠ Mohylová, jméno dítěte, Heřmanice v Podještědí, 471 25


Hlavní vedoucí: Vojtěch Dohnal, 734 840 004, tabor.inf@gmail.com


Cena: 6 250,- Kč pro žáky ZŠ Mohylová, 6 500,- Kč pro ostatní


Odjezd: 3.7.2023, místo a čas budou upřesněny e-mailem v dostatečném předstihu, 
odjezd očekávejte v dopoledních hodinách


Návrat: 14.7.2023, místo a čas budou upřesněny e-mailem v dostatečném předstihu, 
příjezd očekávejte v odpoledních hodinách 


Tuto závaznou přihlášku, prosím, odešlete podepsanou na email tabor.inf@gmail.com.

Obecné informace o táboru

Smluvní vztah vzniká předáním řádně vyplněné závazné (nebo online) přihlášky a 
včasným zaplacením celkové ceny poukazu pořadateli. Celou částku je potřeba uhradit 
do 31. 5. 2023. Dítě je závazně přihlášeno po odevzdání závazné přihlášky a zaplacení 
celé ceny tábora.


Platba hotově u ekonomky školy: Anna Vandasová – anna.vandasova@zsmohylova.cz 
Platba převodem na účet: Česká spořitelna – č.ú.: 0127809309/0800, do textu uveďte 
jméno dítěte


V případě poskytnutí finančního příspěvku od Vaší odborové organizace Vám na 
požádání vystavíme fakturu. Zkonzultujte náležitosti dokladu s příslušnou účtárnou a 
uveďte je v závazné přihlášce. 


Stornopoplatky při odhlášení účastník

 do 7.6.2023: - 10 % ceny akce
 8.6.2023 až 1 den před odjezdem: - 50 % ceny akce
 Nedostavení se v den odjezdu: - 100 % ceny akce.


V případě vážného onemocnění dítěte s vyjádřením lékaře je účtován stornopoplatek ve 
výši nákladů na ubytování a dopravu. Tuto okolnost musí rodiče písemně doložit do 7 
kalendářních dnů od jejího vzniku. Případně je možné poslat na tábor náhradníka.

Přihlášení a zaplacení poukazu

Rada rodičů při ZŠ Mohylová , o.p.s., 

Mohylová 1963, 155 00 Praha 5

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

letní tábor 2023 – Zaklínač
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Důležitá upozornění
U autobusu budeme vybírat (neodevzda-li jste dříve ve škole):

 Zdravotní způsobilost dítěte (vyplněné a podepsané praktickým lékařem), platí dva 
roky od data vydání, postačí kopie, můžete jí použít i na další akce. To samé platí i 
obráceně, netrváme na formuláři s naší hlavičkou.

 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (podepsané zák. zástupcem): Chceme Vás 
upozornit, že, v „Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte“, které odevzdáváte při odjezdu, 
prohlašujete, že Vaše dítě nemá vši ani hnidy. Dovolujeme si Vás požádat o 
důslednou kontrolu, zda Vaše dítě vši ani hnidy nemá, aby nedošlo k nehezkým 
situacím. Výskyt vší je dle vyjádření hygienické stanice infekční onemocnění, a tudíž 
důvodem pro ukončení pobytu Vašeho dítěte na táboře a byli bychom nuceni Vás 
vyzvat, abyste si na vlastní náklady Vaše dítě odvezli

 Plná moc zákonného zástupce k ošetření dítěte (podepsané zák. zástupcem)
 Souhlas s fotografováním, Souhlas se zprac. osobních údajů
 Kartičku pojištěnce – postačí kopi
 Léky (pokud dítě užívá) v obalu (sáček, pytlík, obálka) se jménem dítěte a 

dávkováním, periodou užívání
 Dopisy pro děti (na první dny než dorazí pošta), nadepsané obálky se známkami (co 

mají děti z tábora poslat)
 Aby se zamezilo ztrátám peněz, kapesné odevzdají rodiče vedoucímu, který je dítěti 

bude dle požadavků vydávat až do vyčerpání dané částky. Dejte je, prosím, do obálky 
či zapínací kapsy se jménem dítěte a hlavně s částkou (pokud možno v drobných), 
která v obálce skutečně je. Toto opatření je opravdu důležité, děti spolu bydlí na 
chatkách a za pár dní už nepoznají vlastní věci, natož peníze.


Doplňující informace

 Nedoporučujeme dávat dětem na tábor cenné předměty (drahé hodinky, zlaté 
šperky, fotoaparáty, tablety, atd.). Po loňských zkušenostech jsou mobilní telefony 
zakázány. Vyhrazujeme si právo jej uschovat a vrátit po příjezdu.

 Prosíme, abyste na tiskopis „List účastníka tábora“ uvedli telefonní číslo, na kterém 
Vás budeme moci případně informovat o mimořádné situaci na táboře (vážná nemoc 
dítěte, přírodní katastrofa, atd.).

 Dodržujte doporučený seznam věcí, které má dítě na táboře mít. Děti se naprostou 
většinu času budou pohybovat v přírodě, to berte v úvahu při výběru oblečení. Dbejte 
na vhodnou rozchozenou obuv a nezapomeňte na menší batoh, do kterého si dítě dá 
pláštěnku, pití a blok na psaní

 S ohledem na průběh táborového programu, z hygienických důvodů a také s 
přihlédnutím na možné psychické zatížení nenavštívených dětí, nejsou návštěvy 
rodičů na táboře doporučeny

 V případě, že Vám domů přijde ne úplně šťastný dopis od Vašeho dítěte, prosím, 
kontaktujte hlavního vedoucího, abychom mohli případný problém vyřešit. Neradi 
bychom, aby se jakékoli dtě mělo na našem táboře špatně

 Úrazové pojištění dětí zajišťuje pořadatel prostřednictvím České rady dětí a mládeže 
(http://crdm.cz/pojisteni).

Rada rodičů při ZŠ Mohylová , o.p.s., 

Mohylová 1963, 155 00 Praha 5

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

letní tábor 2023 – Zaklínač
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Evidenční číslo posudku: 


1. Identifikační údaje


Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 


Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 


IČO: 



Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: 


Datum narození posuzovaného dítěte: 


Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky 
posuzovaného dítěte: 



2. Účel vydání posudku 



3. Posudkový závěr


Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci 


      a) je zdravotně způsobilé *) 


      b) není zdravotně způsobilé *) 


      c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 


      *) ..…………………………………. 


Posudek je platný 2 roky od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu 
této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 



Část B) Potvrzení o tom, že dítě 


      a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE 


      b) je proti nákaze imunní (typ/druh)…………………………………………………….. 


      c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ……………………….. 


      d) je alergické na …………………………………………………………………………………. 


      e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) …………………………………………. 



Poznámka: *) Nehodící se škrtněte. 


                  **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením,      uvede 
se omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 



Datum vydání posudku …………………………………………………………. 


podpis, jmenovka lékaře razítko zdrav. zařízení.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

k účasti na zotavovací akci / škole v přírodě 

01/02



4. Poučení: 


Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho 
přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání 
poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání 
lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že 
posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo 
zdravotně způsobilá s podmínkou. 


Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné 
osoby………………………………………………………………………. 


Vztah k dítěti……………………………………………………………… 


Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne…………………………… 
……………………………… ……………………. 


Podpis oprávněné osoby Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne 
……………………………………………………. 


(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“) 



*) Nehodící se škrtne
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