
Informace pro Vás 

Závazná přihláška na Letní dětský tábor DREAMÍK 2015                 
Termín tábora 22.-30.8.2015 

 

Organizátoři: Vzdělávací centrum – Mgr. Lucie Dudková, IČ 76580661 

Email:        dreamik@post.cz 

Tel.:        725/614781, 725/614782 

Adresa: Vzdělávací centrum - Mgr. Lucie Dudková, České armády 406, 

      Týn nad Vltavou, 375 01   

Položky, které se týkají Vaší osoby nebo Vašeho dítěte, prosím, 
zaškrtněte: 

 Údaje o 1. dítěti 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………… 

Email………………………………………………. 

Dítě má tyto zdravotní problémy…………………………………………………………….. 

Dítě bere pravidelně tyto léky………………………………………………………………… 

Mimo zákonných zástupců může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení, 

číslo OP)……………………………………………………………………………………… 

Dítě je:  plavec – neplavec – částečný plavec 

Telefon domů: ……………………………..............  

Telefon do zaměstnání: ……………………………. 

 

 

 Údaje o 2. dítěti 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………… 

Email………………………………………………. 

Dítě má tyto zdravotní problémy…………………………………………………………….. 

Dítě bere pravidelně tyto léky………………………………………………………………… 

Mimo zákonných zástupců může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení, 

číslo OP)……………………………………………………………………………………… 

Dítě je:  plavec – neplavec – částečný plavec 

Telefon domů: ……………………………..............  

Telefon do zaměstnání: ……………………………. 

 

 

 

 

 

Registrační číslo: 



Informace pro Vás 

 Údaje o 1. rodiči 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo:: ………………….……………… 

Email………………………………………………. 

Telefon domů: ……………………………..............  

Telefon do zaměstnání: ……………………………. 

 

 Údaje o 2. rodiči 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………… 

Telefon domů: ……………………………..............  

Telefon do zaměstnání: ……………………………. 

 

Zvláštní záznamy a informace 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo konání tábora: táborová základna Čimelice, 398 04 Čimelice,  Jihočeský kraj 

 

Cena (položky, které se týkají vaší osoby nebo vašeho dítěte, prosím, zaškrtněte): 

    2890 Kč/ dítě nad 6 let věku 

   1500 Kč/dítě pod 6 let věku 

    5500 Kč/ 2 sourozenci nad 6 let věku    

    2990 Kč/ rodič 

 

Doprava individuální: každý rodič předá dítě na místě konání dne 22. 8. 2015 v době od 

13:00 hod do 17:00 hod. a následně si dítě převezme na místě konání dne 30. 8. 2015 od 

10:00 hod do 11:00 hod. 

 

Souhlasíme se smluvními podmínkami stanovené organizátory Letního tábora 

DREAMÍK 2015 uvedené na straně 2 a přihlašujeme tímto výše uvedené dítě nebo dítě s 

rodičem k pobytu na letním dětském táboře a zavazujeme se uhradit cenu tábora dle dohody 

nejpozději do 15. 5. 2015. 

  

 Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora nebude platba tábora ani její poměrná část 

vracena. V případě trvalých nebo závažných kázeňských přestupků bude Vaše dítě na naše 

náklady vráceno na adresu   trvalého bydliště dítěte  

     na jinou adresu  (v případě předčasného odjezdu z tábora 

nebudou peníze vráceny, napište do zvláštních záznamů) 

 

 

Datum:     _ _ . _ _ . 201 _        …………………………… 

podpis zákonného zástupce 

Termín odevzdání závazných přihlášek: nejpozději do 15. 5. 2015 



Informace pro Vás 

 

Informace o organizaci tábora a smluvní podmínky 

Program letního tábora je připravován průběžně již od stanovení termínu běhu. Tento 

termín je zpravidla nabídnut v měsíci lednu či únoru. Současně s přípravou programu probíhá 

příprava závazných přihlášek. Do oběhu je každoročně vydáno okolo 100 ks závazných 

přihlášek.  

 Jakmile od Vás obdržíme závaznou přihlášku, tak počítáme s účastí Vašeho dítěte na 

našem táboře, to znamená, že z ceny tábora, kterou hradíte, nakupujeme odměny pro každé 

dítě (kolem 200 Kč). Jakmile přicházejí první platby na náš účet, začínáme s organizací 

nákupu potravin na celých 8 dní a nákupem potřebných záležitostí souvisejících s organizací a 

průběhem tábora.  

 Proto  doufáme, že jsme dostatečně naznačili průběh příprav tábora a chápete význam 

slov „závazná přihláška“ a přistoupíte na následující podmínky. 

 Cenu tábora uhradíte nejpozději do 15. 5. 2015, v okamžiku, kdy platba 

neproběhne do 20. 5. 2015, budeme nuceni uvolnit místo vašeho dítěte ve 

prospěch jiného zájemce 

 Za důvod neúčasti dítěte na letním táboře, kvůli kterému budeme vracet platbu 

letního tábora, budeme uvažovat pouze významné zhoršení zdravotního stavu, 

doložené zprávou o zdravotním stavu od lékaře dítěte, který nedoporučí pobyt 

dítěte na letním táboře.  

 

Veškeré informace naleznete na www.dreamik.websnadno.cz 

 

S uvedenými podmínkami souhlasím     podpis rodiče( zákonného zástupce) : 

        

       ………………………………………….. 

 

* PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE NA SHORA UVEDENOU EMAILOVOU ČI 

KORESPONDENČNÍ ADRESU OBRATEM.  

 

 

 

                                         

 

 



Potvrďte u lékaře a odevzdejte u odjezdu společně se zdravotním průkazem a kartičkou 

pojišťovny. Bez těchto 3 dokumentů nemůžeme vzít Vaše dítě na tábor 

Potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na Letním  
táboře DREAMÍK 2015                                                                

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Posuzované dítě: 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………… 

 

Část a)  

Posuzované dítě k účasti na letním dětském táboře  

  je zdravotně způsobilé 

  není zdravotně způsobilé 

  je zdravotně způsobilé s omezením 

 

omezení ve zdravotní způsobilosti:…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí 

v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Část b) 

 Potvrzuji, že dítě        (uveďte typ/druh) 

  se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním………………………….. 

  je imunní proti nákaze ………………………………………………………. 

  má trvalou kontraindikaci proti očkování …………………………………… 

  je alergické na ……………………………………………………………….. 

  dlouhodobě užívá léky ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………….…………………………………………………… 

 

Datum vydání posudku :     _ _ . _ _ . 201 _    

 

Podpis, jmenovka lékaře, razítko zdravotního zařízení  

 

 

 

Prohlašuji, že výše posuzované dítě nepřišlo 

v posledních 14 dnech před odjezdem na tábor do styku s fyzickou osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, není mu ani nařízeno karanténní opatření. 

Dále prohlašuji, že dítě nejeví žádné známky akutního onemocnění (průjem, teplota)   

 

Datum:     _ _ . _ _ . 201 _        …………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

Prohlášení rodičů nesmí být starší 1 dne před odjezdem 

 



Informace pro Vás 

 

 

Letní dětský tábor DREAMÍK 2015  
Termín tábora 22.-30.8.2015 

Obsah dokumentu: 

 

 Seznam doporučené výbavy dítěte – viz náš web www.dreamik.websnadno.cz 

 Závazná přihláška na Letní tábor DREAMÍK 2015  

  Informace o organizaci tábora a smluvní podmínky 

 Potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře 2015, bezinfekčnost 

 
Pozorně si prosím přečtěte následující dokument, v záhlaví jednotlivých listů jsou informace pro Vás. Prosím 

kontrolujte chybějící údaje, podpisy a razítka, prosíme hlavně o aktuálnost údajů (adresy, telefonní čísla apod. 

 

Seznam doporučené výbavy dítěte: 

 

Co s sebou?  
 Seznam věcí naleznete na www.dreamik.websnadno.cz 

 Kopii- průkaz pojišťovny,  potvrzení o bezinfekčnosti a o zdravotní způsobilosti  (bez 

těchto věcí nebude dítě vzato na tábor) 

 

 

Diky zkušenostem z minulých let nedoporučujeme mobilní telefony! Pro komunikaci 

mezi dětmi a rodiči dostáváte kontaktní telefony na vedoucí a organizátory tábora. Doufáme, 

že toto chápete.  

Dále prosíme o omezení návštěv na minimum právě kvůli stesku dětí. 

 

 

Několik rad pro táborníka 
1. Doma si zkontroluj zipy spacího pytle, do pytle si vlez a vyzkoušej, zda se zip neotvírá. 

2. Na táboře se dobrovolně může spát jednu noc pod hvězdami. Pokud se chceš zúčastnit, 

musíš mít podložku (nejlépe karimatku) pod sebe a teplé oblečení a celtu, nebo igelit přes 

sebe. 

3. Teplé oblečení je důležité i pro noční hlídky. 

4. Doporučujeme osvědčené a vyzkoušené boty a oděv, vše starší. 

5. Vezmi si svítící baterku i s náhradními bateriemi a žárovkou. 

 

 

http://www.outdooraction.cz/

