
  1. turnus   – 30.6.-14.7. 2022    - DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR  -  2. turnus   – 16.-30.7. 2022   
(dále jen LT), který pořádá R&L Tábory, z.s. v Rekreačním středisku Zálesí – www.rszalesi.cz 

Z Á V A Z N Á    P Ř I H L Á Š K     A      

TURNUS: ________   TERMÍN TÁBORA: __________________________________________

 

Jméno a příjmení účastníka ……………………………………… Rodné číslo..............……...........……...ZP…….…...

Bydliště ............................................................................…….………………...……………..   aktuální třída ZŠ…….............

Kontakt na zákonného zástupce v době tábora:

Jméno a příjmení matky: ...................................................................………………    Telefon:..……........………….............… 

E-mail:..........…………................................…………….....…………………………..

Jméno a příjmení otce: ...................................................................…………………   Telefon:..……..........................……….....

E-mail:..........………….....................................………………………………………..

Jméno kamaráda/ů, se kterým/i by dítě chtělo být na chatce a v oddíle ……………………………………………………  
(Budeme se snažit vyhovět přáním na společné ubytování a zároveň společně trávené chvíle v oddíle. Na ubytování jsou vhodné dvojice nebo 
čtveřice dětí stejného pohlaví – chatky jsou 4lůžkové. Nejlépe, když mají svoji volbu kamarádů vzájemně uvedenou v přihlášce.)

Storno podmínky:
Kalkulace je spočítána na počet dětí tak, aby cena pokryla všechny náklady s organizací LT spojené a přitom vás co nejméně 
finančně zatížila. Z tohoto důvodu v případě zrušení účasti dítěte na táboře 30 a více dní před zahájením tábora ze strany rodiče 
dítěte z jakéhokoliv důvodu, činí storno poplatek 2000,-Kč. Při zrušení účasti dítěte méně než 30 dní před táborem činí storno 
poplatek 50% ze základní ceny tábora.  Ostatní peníze uhrazené rodičem převyšující tuto částku budou vráceny nejpozději do 30
dní od žádosti o zrušení pobytu na táboře. V případě onemocnění dítěte týden a méně před táborem, které znemožní účast na 
táboře a je zároveň podloženo lékařskou zprávou, bude 50% storno poplatku možné převést na budoucí rok 2023 formou 
poukázky od pořadatele tábora. Pokud by došlo k situaci, že nebude možné tábor uskutečnit s ohledem na situaci v souvislosti s 
Covid-19 a vládními opatřeními, bude vrácena celá částka a to nejpozději do 31.10.2022. Se souhlasem rodičů může být část 
uhrazené platby převedena na budoucí rok 2023.

Prohlášení zákonných zástupců:
Beru na vědomí, že moje dítě přihlášené na LT bude v průběhu pobytu podléhat pokynům vedoucích a Táborového řádu, se 
kterým budou rodiče i děti seznámeni ještě před nástupem na tábor. Dětem je zakázáno mít na táboře předměty ohrožující 
ostatní účastníky, přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, tabákové výrobky či omamné a psychotropní látky. Prostory 
tábora dítě nesmí opustit bez vědomí vedoucích. Beru na vědomí také, že se nedoporučuje dávat dětem s sebou cenné věci a 
mobilní telefony. Při nerespektování tohoto doporučení si bere dítě tyto cennosti na vlastní zodpovědnost a pořadatel tábora za 
ně neručí. Dále beru na vědomí, že návštěvy rodinných příslušníků v průběhu tábora nejsou povoleny z organizačních důvodů. V
případě obzvlášť závažného porušení Táborového řádu nebo při jeho opakovaném nedodržování, může dojít k vyloučení 
účastníka z LT. V tomto případě jsou rodiče povinni si dítě neprodleně vyzvednout. Jsem si vědom/a/ právních důsledků, které 
by mne postihly v případě, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

Upozorňují na tyto zdravotní problémy dítěte, na které bere tyto léky……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Léky odevzdejte zdravotníkovi při nástupu na tábor.)

Souhlasím s poskytnutím první pomoci zdravotníkem, popř. s ošetřením dítěte ve zdravotnickém zařízení  podle 
zákona č. 372/2011 Sb. v průběhu LT a podáním léků zdravotníkem LT.       
Souhlasím s využitím osobních údajů v rámci činnosti R&L Tábory, z.s.
Souhlasím s vytvořením foto, video a zvukových záznamů z LT, jehož účastníkem je mé dítě a s případným zveřejněním  
těchto záznamů za účelem propagace R&L Tábory, z.s.
Fotografie v průběhu tábora jsou uveřejňovány především pro informovanost rodičů, jak se dětem na táboře daří a jaký mají program – budou 
ke sledování na www.tabory  zalesi  .blogspot.cz   

Datum….....…......…….                                 …………...............................................
           podpis rodiče/zák.zástupce

Vyplněnou přihlášku zašlete do 14 dní od elektronického přihlášení 
na adresu: Mgr. Lenka Vyroubalová Langrová, RS Zálesí, Berounská 668, Budišov nad Budišovkou 74787
nebo na e-mail: langrova.lenka@seznam.cz (V tomto případě prosím o kvalitní skenovanou kopii, děkuji.)
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