
 
Přihláška na příměstský tábor Rozkošáci 2023 
Pořadatel TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s. Nad Stadionem 1301 Nové Město nad Metují  

 IČO: 465 24 932 

 

Termín: 17.7. -22.7 2023 v areálu TJ Slavia Rozkoš  (50°21'52.311"N, 16°3'45.416"E)  

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodné číslo…………………………Zdravotní pojišťovna……………………… 

Dítě je (vyberte):        zdatný plavec,      plavec začátečník,       neplavec 

Zákonní zástupci  

Matka:…………………………………………………………………………………………………………..telefon…………………………..     

Otec:…………………………………………………………………………………………………………..….telefon………………………….. 

 

Cena tábora: 4 000,- 
Bankovní spojení TJ Slavia: 37738551/0100  
Cena a platba tábora 
Cenu tábora uhraďte na účet TJ Slavia nejpozději do 30. 5. 2023. Jako variabilní symbol uveďte rodné 
číslo a do zprávy napište „PŘÍMĚSTSKÝ a jméno táborníka“  
V ceně je zahrnut vstup do TJ Slavia, strava 3× denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim, zapůjčení 
sportovního vybavení, pořízení materiálu a náklady související se zajištěním programu. 

 
Zákonný zástupce se zavazuje:  
• při příjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, 

souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte (potvrzení budou zaslána po přihlášení),  
kartičku zdravotní pojišťovny, případně její kopii, a další dokumenty 

Zákonný zástupce souhlasí: 
• dítě se zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením 

uvedeným ve zdravotním dotazníku. 
Zákonný zástupce bere na vědomí: 
• neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku vrácení 

táborového poplatku  
• táborový poplatek je měsíc před táborem nevratný, pokud nejsou mimořádné důvody. Pokud se dítě 

nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně. 
• dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem. Závažné porušení těchto podmínek 

může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku. V tomto 
případě si dítě odveze na vlastní náklady. 

Kontakty:  

Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte na: tabor.rozkos@gmail.com 

Vedoucí tábora: Jan Fišer, tel 603 965 258, zástupce: Vratislav Žák tel 731 684 118 
 
Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor.  

 
V …………………………………………. dne …………………… 

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

podpis zákonného zástupce  


