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Závazná přihláška
Kadov 2021: Příběh kadovského rytíře
Na letní tábor: Kadov u Blatné v termínu 18. – 31. 7. 2021
Jméno, příjmení: …..………………………………………………………………..…………………
Bydliště: ……………………………………………………….......…….. PSČ: …………………….
Datum narození:………………..……… e-mail: ……………………………………………………
Telefon na některého z rodičů:………………………………………………………………………...
Pokud bude plátcem zaměstnavatel některého z rodičů, prosím o adresu zaměstnavatele: …………..
……..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
V případě neuskutečnění tábora z důvodu opatření Vlády ČR budou platby vráceny.
Upozornění: Platby poukazů zasílejte, prosím, bankovním převodem na č. účtu:
107-9019330297/0100 (tábor, prosím, zaplatit do 31.5.2021)
variabilní symbol = datum narození např. (020895). Cena tábora 4.500,-

Do položky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.
Stornovací podmínky:
Účastník (jeho zákonný zástupce) má právo kdykoli před započetím akce odstoupit od účasti s tím, že si je vědom níže
uvedených podmínek:
1. odstoupení od účasti musí být provedeno písemně. Účast se považuje za zrušenou datem doručení oznámení ze
strany účastníka.
2. Při odstoupení od účasti na akci je účastník povinen uhradit storno poplatku ve výši:
- 20 % z celkové ceny poukazu při zrušení účasti dříve než 35 dnů před započetím akce
- 40 % z celkové ceny poukazu při zrušení mezi 34. a 15. dnem před započetím akce
- 60 % z celkové ceny poukazu při zrušení mezi 14. a 08. dnem před započetím akce
- 100 % z celkové ceny poukazu při zrušení smlouvy v posledních 7 dnech před započetím akce
Další ujednání:
Potvrzujeme správnost uvedených údajů a jsme si vědomi závaznosti přihlášky a daných podmínek. Zároveň se
zavazujeme, že uhradíme případné škody, které by naše dítě způsobilo. A bereme na vědomí, že pro hrubé kázeňské
problémy může být dítě vyloučeno z další účasti na akci.

V …………………………. dne …...….…..2021
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…………………………………….
Podpis zákonného zástupce
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Odjezd: 18. července 2021 v 14:00 z parkoviště U Výměníku, Vltava České Budějovice
Návrat: tamtéž – dne 31. 7. 2021 v 14:00.

Co patří do kufru
hygienické potřeby - ručníky, mýdlo, pasta, kartáček, krém na opalování, hřeben…
oblečení - tepláky, mikiny, trička, plavky, spodní prádlo, bunda, ponožky, pláštěnka, sportovní boty,
přezůvky, holiny…
Další věci - baterka, spacák, polštářek, jídelní misky, hrnek, příbor a utěrka

Kartičku pojištěnce (stačí kopie), posudek od lékaře
a potvrzení o bezinfekčnosti, na kterém bude datum odjezdu! 
Na tábor si nevozíme žádné jídlo, povoleny jsou pouze bonbony, sušenky a ovoce!!!
VAŠE DÍTĚ OPRAVDU NEBUDE HLADOVĚT 
Upozornění pro rodiče: léky předepsané lékařem odevzdejte prosím s popiskou pověřenému vedoucímu u
autobusu, který bude přebírat děti. Kartu pojištěnce a ostatní dokumentaci je vhodné předat v zalepené obálce.
Cena tábora zahrnuje základní úrazové pojištění. Na tábor doporučujeme děti připojistit. Není
nutné,

aby

dítě

mělo

na

táboře

drahé

věci

a

vůbec

ne

vystřelovací

či

větší

nože.

Poukaz musí být uhrazen a odeslán na BÚ nejpozději tři týdny před započetím akce.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti……………………………………………………
Nar.:…………………, bytem…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... PSČ…………………….
změnu zdravotního režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik
ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno se zúčastnit letního tábora v Kadově
u Blatné v termínu od 18.7. do 31.7.2021. Jsem si vědom/a možných právních následků, které by mě postihly v případě,
kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

………………………………..

v…………………………………… dne ………….

podpis
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci v přírodě
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:……………………………….………………………………
Datum narození: ……………………………..
Adresa místa trvalého pobytu: ………….……………………………………………………………..
………………………………………………………..……………… PSČ: ..………………………..

Část 1. Posuzované dítě k účasti na letním táboře, nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé s podmínkami …………………………………………….…………....
………………………………………………………………………………………………….
Část 2. Potvrzení o tom, že dítě:
d) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
e) je proti nákaze imunní (typ druhu)……………………………….……………...……………..
f) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): ………………………………………....
g) je alergické na ………………………………………………………………………………....
h) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)……………………………………………………..

Datum vydání posudku: ………………..

……………...…………………………………………..
podpis, jmenovka lékaře - Razítko zdravot. zařízení

Jméno a příjmení oprávněné osoby či osob: ………...………………………………………………...
Vztah k dítěti………………………………… Oprávněná osoba převzala posudek dne: ...…………
………………………………………
podpis oprávněné osoby
Posudek je platný 24 měsíců od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. (Posudek je platný i z jiné činnosti: kroužky, lyže atd.)
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Ahoj kluci a holky, mámy a tátové,

letošní tábor nás zavede do pradávné báje, kdy se v naší zemi vedl boj o českou korunu.
Na trůn byl tehdy v Čechách dosazen Jindřich Korutanský, ve Francii však vládl král Filip IV. Sličný.
Tento král neměl řád templářů v oblibě, ba naopak templáři pro něj znamenali nepříjemný trn
v patě. S pomocí papeže Klementa V. se Filip od pátka 13. 10. 1307 (1. historicky opravdu nešťastný
pátek třináctého)rozhodl s templáři skoncovat a tím začal rozsáhlý a nelítostný hon na tyto rytíře.
V Čechách bylo také několik komend – skupin templářů. U nás taková honba na templáře
jako v zahraničí nebyla, přesto se necítili v bezpečí. Právě tady začíná příběh našeho rytíře - chlapce
pocházejícího z rodové linie templářských rytířů, kteří založili zámek (tehdy hrad) v Blatné. Ano,
zámek v Blatné založili právě tito rytíři. Templáři dokonce v zámku ukryli velký poklad. Ale to je zase
jiný příběh. Náš rytíř se vydal do Kadova, protože… A více neprozradím. Přesto vím, že si na své
přijdou kluci i holky.
Je nezbytně důležité, aby tam byli sličné dámy i statní rytíři. Příběh musí být jako živý, proto
bychom se měli obléci dobově – maminky, nezapomeňte. 

Šána
Rytířská adresa pro pohledy, dopisy a balíčky:
Letní tábor Pod farou
Kadov u Blatné
387 33
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