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PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE NA LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR BOROVICE 

je nedílnou součástí vyplněné online přihlášky na tábor s kompletně uvedenými osobními a 

kontaktními údaji. 

Název kempu: Letní pobytový tábor BOROVICE  

Datum tábora: 23. – 29. 7. 2017 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – SOUHLAS S PRAVIDLY 

 

Jméno syna/dcery: ........................................................ Datum narození: .............................. 

 

Jméno zákonného zástupce: ................................................................ 

 

1) Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil (a) motorických, vědomostních, tanečních, výtvarných, hudebních a jazykových 

aktivit, konaných na pobytovém táboře. 

 

2) Prohlašuji, že dítě nemá zdravotní problémy, které by bránily účasti na výše uvedené akci, a že se podrobilo očkováním 

proti povinným infekčním nemocem v ČR dle §46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

3) Prohlašuji, že dítě je plně způsobilé a seznámené s programem tábora a s jejími pravidly. Obecná pravidla: dbát pokynů 

instruktora, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu instruktora, při hrách či jiných sportovních a kulturních aktivitách brát 

ohled na ostatní děti, neprat se s dětmi, být slušný, neházet předměty, nenosit nebezpečné či cenné předměty na tábor.  

 

4) Beru na vědomí, že v případě nevhodného chování nebo nečekané události (zranění), bude kontaktován zákonný 

zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout. 

 

5) Pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu ze strany účastníka (hrubé porušení pravidel, nenastoupení na akci, 

nedokončení akce z důvodu nemoci), nevzniká tímto účastníkovi žádný nárok na vrácení uhrazené ceny akce. 

Storno podmínky: Odhlášení do 30 dní před odjezdem (tj. do 24. 6. 2017 včetně) - 20 % storno poplatek z celkové ceny 

tábora. Odhlášení méně než 7 dní před odjezdem - 50 % storno poplatek z celkové ceny tábora. Při zrušení přihlášky v den 

odjezdu či během tábora - 100 % storno.  

 

6) Souhlasím s použitím videozáznamů a fotografií mého dítěte pro propagační účely A-styl Centra Liberec a jeho smluvních 

partnerů. 

 

7) Beru na vědomí, že nutnou podmínkou k nástupu na tábor je:  

- uhradit celou cenu tábora v daném termínu dle přihlášky 

- odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti podepsané v den nástupu 

- odevzdat kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte 

- u dětí mladších 15 let odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti podepsané praktickým lékařem 

 

 

 

 

 

V Liberci dne …………………………………….                                                                           

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

podpis zákonného zástupce 


