
Přihláška na letní tábor Jeremín, 
 
který pořádá: Dorostová unie Velryba Šeberov, pobočný spolek, se sídlem: V ladech 10, Šeberov (Praha-
Šeberov), 149 00 Praha, IČO: 06241051.  
 
Tábor se koná od 1. 8. do 15. 8. 2020 na adrese: Tábořiště na Slunečné stezce, Bratřice u Pacova. 
 
Přihlašuji závazně svého syna /dceru na výše uvedený tábor a zavazuji se uhradit poplatek ve výši 4700,- Kč. 
Beru na vědomí, že kapacita tábora je omezena, a že dítě je považováno za přihlášené teprve v okamžiku 
odevzdání přihlášky a zároveň uhrazení ceny tábora, a to pouze za předpokladu, že v té době nebude 
kapacita tábora vyčerpána. V případě zrušení účasti dítěte na táboře po 31. 5. 2020 je účtován storno 
poplatek ve výši 1000,- Kč. 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: ..................................................... ........ Datum narození: ........................ 
 
Bydliště: ......................................................................................... RČ: ............................... 
 
Dítě prodělalo tato závažnější onemocnění, trpí alergií, bere léky apod.: 
 
 
 
 
a upozorňuji na tato omezení a problémy: 
 
 
 
 
 
Otec - jméno a příjmení ............................................................. Telefon: ................................ 
 
Matka - jméno a příjmení ........................................................... Telefon: ................................ 
 
Kontaktní adresa v době konání tábora: ........................................................................................ 
 
Podpisem stvrzuji, že souhlasím s těmito podmínkami účasti dítěte na táboře:  

 prohlašuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s podmínkami pořadatele tábora,  

 beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o zdravotním stavu dítěte nebo závažná nekázeň, 
či špatné vybavení, mohou být důvodem k vyloučení z tábora, 

 návštěvy rodičů na táboře, pozdější příjezd či dřívější odjezd dětí je možný jen po dohodě s hlavním     
vedoucím, 

 rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a filmováním v rámci různých aktivit a jejich dalším použití v 
rámci záznamu tábora a prezentace klubu Jeremín.  

 bez této přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dítě do tábora zařazeno,  

 posouzení zdravotního stavu dítěte (či jeho kopie) a kopie průkazky zdravotní pojišťovny musí být 
 odevzdána nejpozději v den odjezdu, bez těchto dokladů nebude dítě na tábor přijato.  
 
 
 

V ......................... dne ...................... .......................................................... 
                                                                     Podpis zákonného zástupce 

 


