
    Přihláška na Bobrosviští soustředění 
„Havlíčkova Borová 2020“ 

17. 8. – 21. 8. 2020 
 

Přihlašuji své dítě:�..........�������....................................................................... 
Datum narození:���������.  
Ulice�������..........................město................................. PSČ�..........����...  
Telefon zákonného zástupce: .......................................Email:............................................  
na soustředění Turistického oddílu Bobrosvišti TJ Sokol Velká Bíteš v Havlíčkově Borové 
 
Souhlasím, že zbylé peníze budou použity na další činnost Turistického oddílu Bobrosvišti TJ Sokol 
Velká Bíteš.  
Osobní údaje obsažené v této přihlášce slouží k navázání smluvního vztahu mezi Vámi a Turistického 
oddílu Bobrosvišti TJ Sokol Velká Bíteš a budou uloženy v jejím sídle. Osobní údaje budou dále 
poskytnuty ústředí ČOS a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci splnění podmínek pro 
získání státních dotací.  
Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 
platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů.  
Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z výletu. Souhlasím s uveřejněním 
fotografií svého dítěte na webových stránkách Turistického oddílu Bobrosvišti TJ Sokol Velká Bíteš. 
Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, video) v rámci propagaci 
Turistického oddílu Bobrosvišti TJ Sokol Velká Bíteš v tisku nebo časopisech. Souhlasím i s 
uveřejněním fotografií na webech sponzorů.  
 
Pro přihlášení dítěte je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku nejpozději do 13. 8. 2020 vložením 
do poštovní schránky na Sokolovně Tyršova 219 anebo posláním Janu Tučkovi na e-mail: 
zrj@seznam.cz další informace na tel. 776382251. 
 
Ostatní dokumenty se odevzdají při odjezdu na víkendovku. 
 
V���������dne�����                .........................................................  

                         podpis zákonného zástupce  
 

✂ .................................................................zde odstřihnout�������..����������..✂

Seznam věcí na soustředění 
 
Rouška!!! 
Průkaz zdravotního pojištění 
Spacák a karimatka 
Svítilna 
Příbor 
Ešus 
Nůž  
Hygienické potřeby (kartáček na zuby, 
pasta, mýdlo, ručník, toaleťák)  
Pláštěnka  
Pevné boty vhodné pro celodenní pochod 
 

 
Tenisky 
Tepláková souprava nebo pyžamo 
Dlouhé kalhoty 
Tričko (cca 4 – 5)  
Kraťasy 
Svetr  
Nepromokavá bunda (větrovka) 
Ponožky 7x 
Spodní prádlo 5x 
Kapesníky  
Pokrývku hlavy proti slunci  
Repelent  
Svačinu na cestu tam  
Pití cca 2 litry 

 
Vše si účastník nese s sebou, zvažte, zda je v jeho silách unést své zavazadlo! 

To vše zabalit do batohu nebo krosny !!! ne tašky do ruky a už vůbec ne igelitky !!! 

Vezměte si jen tolik věcí, abyste je unesli na vlastních zádech! 


