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PŘIHLÁŠKA NA VOLNOČASOVOU AKTIVITU – Příměstský tábor  
 

Název příměstského tábora, termín a čas:                           *I. termín:   6. 7. - 10. 7. 2015 
Cesta časem                                                                       * II. termín: 20. 7. - 24. 7. 2015 
Čas konání: denně od 8.00 – 16:30h                                  *III. termín: 24. 8. - 28. 8. 2015 
Cesta časem Jméno a příjmení: Rodné číslo (datum narození): 

Adresa trvalého pobytu: Kontakt na dítě (mobil, e-mail): 

Zdravotní pojišťovna: Členství v Klubu LGC (v případě registrace jiného 
rodinného člena, prosím uveďte jméno člena) 
ANO/NE    

 
Kontakty na zákonného zástupce, které je možné použít v případě potřeby 

Jméno a příjmení: Mobil/telefon domů: 
 
 
e-mail: 

 
Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mé(ho) dcery(syna) pro účely propagace činnosti o.s.
 ANO* / NE* 
______________________________________________________________________________________ 
občanské sdružení sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při 
předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů._________________________________________________________________________________ 
 
!V den nástupu dítěte na volnočasovou aktivitu odevzdejte prosím následující dokumentaci!: 

− kopii průkazky zdravotní pojišťovny 
− List účastníka s vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti, odchodu dítěte a dalších upozornění  

 
Cena tabora za týden:   
                                                    členská: 1750Kč 
                                                 nečlenská: 2100Kč 

Termín pro podání přihlášek a zaplacení         v hotovosti* / na účet*             nejpozději do  20. 5. 2015. 
Při platbě na účet uveďte prosím jako V.S. datum narození vašeho dítěte a do poznámky i jméno dítěte (dle 
přihlášky), pro lepší kontrolu. Děkuji 
v ceně jsou náklady na materiál, hry, administrace, program, mzdy, jídlo a pití 

Dítě se zaplacenou přihláškou má místo na táboře plně rezervované. Nelze vymáhat umístění dítěte na 
táboře jen při podání přihlášky bez úhrady. Podmínky pro storno platby za tábor jsou uvedeny na 
www.laserarenapisek.cz. 

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje řád, je vedoucí oprávněn 
vyloučit dítě z dalších volnočasových aktivit bez nároku na vrácení peněz. 

Závazně přihlašuji své dítě na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce 
uvedenými.  

 

 

 

 

V ………………….. dne …………… ……………………………… 
 podpis zákonného zástupce 
*NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
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LIST ÚČASTNÍKA 
(podepište a odevzdejte až v  den nástupu na akci) 

 
 
JMÉNO DÍTĚTE A DAT. NAROZENÍ:________________________________________ 
 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  
Prohlašuji, že dítě výše uvedenné, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění (například 
horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na volnočasovou aktivitu  nepřišlo do 
styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není 
nařízeno karanténní opatření. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé  
a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 29 odst. 1 
zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 

 
DALŠÍ UPOZORNĚNÍ 
U svého dítěte dále upozorňuji na: (ALERGIE, STRAHY, PROBLÉMY, PRODĚLANÉ OPERACE, VZTAHY): 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O ODCHODU DÍTĚTE  
 
Příchod na volnočasovou aktivitu: 
Vedoucí přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení programu do jeho ukončení - uvedeného na přihlášce.  
Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě dříve, odpovídá za něj i přesto, že se 
dítě nachází v prostorách LA, a to až do doby zahájení volnočasové aktivity. Vedoucí za dítě v tomto čase 
neodpovídá. Sraz vždy v LA, pokud vedoucí předem neurčí jinak. 

Odchod z volnočasové aktivity: vedoucí odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte 
zákonnému zástupci, nejdéle však 15 minut po ukončení aktivity. Svým podpisem může zákonný zástupce 
dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu 
k vyzvednutí dítěte.  Dítě musí být zákonným zástupcem poučeno, že nesmí samovolně opouštět kolektiv a 
prostor kde probíhá program až do předání dítěte! 

Souhlasím* / Nesouhlasím* s tím, aby dítě výše uvedené, svěřené mi do péče po ukončení volnočasové 
aktivity odcházelo domů samostatně. V případě nesouhlasu vypište prosím osoby, které mohou dítě 
vyzvednout + vztah k dítěti. (pokud jsou rodiče rozvedení a druhý rodič nemá právo dítě navštěvovat nebo 
vyzvedávat, prosím uveďte táké.) 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………….. dne …………… ……………………………… 
 Souhlasím s výše uvedeným - podpis zákonného zástupce 
*NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 


