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Junák – český skaut, 

Středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s. 

sídlo: Rooseveltova 101A, Olomouc 77900 

IČ: 62335561 

termín konání: 1. - 19. 7. 2020 pro skauty a skautky  

1. – 11. 7. 2020 pro vlčata a světlušky 

místo konání:  louka u Horní Loděnice 

 

jméno a příjmení: …………………………………………. 

datum narození: ……………... RČ:……………………. 

Plavec / neplavec 

___________________________________________ 

Alergie: ………………………………………… 

Diety: …………………………………………… 

Zdravotní omezení, fobie, aj.: ………………. 

………………………………………………….. 

bydliště: …………………………………………………. 

jméno zákonného zástupce: 

………………………………, tel.: ……………………… 

V případě nedostupnosti zákonného zástupce v době 

konání tábor prosím uveďte jinou v té době dostupnou 

kontaktní osobu. Jméno: 

………………………………, tel.: ……………………… 

 

 

___________________________________________ 

Informace k ceně a platbě tábora  
Finanční náklady na jednoho tábořícího byly stanoveny na 3500,- Kč pro skauti, skautky a na 2500,- Kč pro vlčata a 
světlušky. Tuto finanční částku je třeba uhradit do neděle 7. června 2020 následujícími způsoby: 

● převodem z účtu na střediskový účet č. 2300260022/2010. Jako zprávu pro příjemce uveďte přezdívku či 
jméno – TENTO ZPŮSOB PLATBY UPŘEDNOSTŇUJEME! 

● předáním v hotovosti vedoucímu (Ještěrka, Kovboj, Q-ry) oproti příjmovému dokladu 

● v případě, že Vám odborová organizace poskytne příspěvek na zotavovací akci, kontaktujte Zipa – Ondřeje 
Došlíka na tel: 775 978 697, který s Vámi situaci individuálně vyřeší 

Zákonný zástupce se zavazuje:  
● že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

(dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s poskytováním informací 
o zdravotním stavu dítěte 

Zákonný zástupce souhlasí: 
● že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením  
● že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku vrácení 

táborového poplatku 
● že vůdce tábora má právo a v případě velmi špatného chování dítěte (agresivita, nedisciplinovanost, kouření, 

požívání alkoholických nápojů či drog) na táboře má právo jeho pobyt ukončit. V tomto případě nemá dítě 
žádný nárok na náhradu účastnického poplatku. 

● že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena 
do organizace (viz text na http://bit.ly/2p4pihy)  

● že v případě neplánovaného odjezdu dítěte z tábora (nevztahuje se na vyloučení) vzniká právo účastníka 
na náhradu výdajů za stravu ve výši 80,- Kč / den. Chce ZZ případně tyto peníze vrátit ANO x NE 

● Dítě z tábora neodjede, nebo na něj nepřijede o víc než jeden den dříve či později. Nebo jeho absence na 
táboře nepřekročí jeden den. 

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor. 

V ………………………dne ……………………                     podpis zákonného zástupce………………………………... 

http://bit.ly/2p4pihy

