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Závazná přihláška  

Kadov 2022: Návrat do budoucnosti 
 

Na letní tábor: Kadov u Blatné v termínu 17. – 30. 7. 2022 

 

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

 

Bydliště: ……………………………………………………….......…….. PSČ: …………………….  

 

Datum narození:………………..……… e-mail: …………………………………………………… 

 

Telefon na některého z rodičů:………………………………………………………………………... 
 

Pokud bude plátcem zaměstnavatel některého z rodičů, prosím o adresu zaměstnavatele: ………….. 

 

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

 

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

 

Upozornění: Platby poukazů zasílejte, prosím, bankovním převodem na č. účtu:  

107-9019330297/0100 (tábor, prosím, zaplatit do 31.5.2022) 

variabilní symbol = datum narození např. (020895). Cena tábora 5.500,- 

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 25. dnem před započetím akce 

- 60 % z celkové ceny poukazu při zrušení mezi 24. a 15. dnem před započetím akce 

- 100 % z celkové ceny poukazu při zrušení smlouvy v posledních 14 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 …...….…..2022             ……………………………………. 

                                                                                                   Podpis zákonného zástupce 
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Odjezd: 17. července 2022 v 14:00 z parkoviště U Výměníku, Vltava České Budějovice  

Návrat: tamtéž – dne 30. 7. 2022 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 17.7. do 30.7.2022. 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 holky a kluci, mámy a tátové,  

 

letošní tábor bude přímo neuvěřitelný! Musíme sestavit stroj, který nás dovede do minulosti. 

Můžeme se zkusit dostat o rok zpět a dodělat některé zkoušky, které jsme nestihli  

na loňském táboře udělat…ale kdo ví, třeba se nám povede dostat i do daleké minulosti.  

Nechci předbíhat, protože sestavit takový stroj není vůbec snadné. Malý návod jsem dostal z jedné 

filmové série, kde takový přístroj sestavili. Tak jsem pátral a pátral, až mě cesta dovedla do Slovinska, 

kde jsem našel jednoho dávného přítele, který mi předal plány k sestrojení takového přístroje. 

Prostě si budeme hrát a brouzdat historií a bájnými příběhy. Do jaké doby se chcete podívat vy? 

Podle dané doby si můžete předpřipravit kostým…protože tábor je dostatečně dlouhý a cestování je 

neomezené… Na přihlášku mi tak připište, do jaké doby se chcete podívat vy.  

Dále nás na táboře bude čekat hromada her, nočních her, sportovních klání a dalších různých 

dobrodružství.  

 

  

Šána  
  

Rytířská adresa pro pohledy, dopisy a balíčky:   

 
Letní tábor Pod farou  
Kadov u Blatné 
387 33   

 


