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Přihláška 
na tábor Bobrosvišti TJ Sokol 

Velká Bíteš 

Pořadatel tábora: 
 
 

 

 

 

 
Bobrosvišti TJ Sokol 

Velká Bíteš 
IČ: 70846651 

Ulice: Tyršova 219 
Velká Bíteš 59501 
Tel: 776 382 251 

Email: zrj@seznam.cz 

 

TÁBOR pro děti   
(od 7 do 16 let) 

 

Datum tábora:  15. 8. – 21. 8. 2021 
 

Odevzdejte prosím nejpozději do 10. 8. 2021 
 

1. Osobní údaje účastníka 

Jméno a příjmení: 
 
 

Rodné číslo: 

Ulice a číslo domu: 
 
 

Obec, město: PSČ: 

Datum narození: 
 
 

Státní příslušnost: Kontaktní telefon: Je poprvé na táboře: 

 

ANO - NE 

2. Osobní údaje rodičů (u účastníků do 18 let) 

Jméno a příjmení otce: 

 

Telefon domů:  

 

Trvalé bydliště otce: 

 

Mobilní telefon: 

Jméno a příjmení matky: 

 

Telefon domů: 

Trvalé bydliště matky: 

 

Mobilní telefon: 

3. Zdravotní pojištění účastníka 

Zdravotní pojišťovna účastníka: 
 

Číslo pojištění: Druh pojištění: 

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím 
takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní 
komplikace apod.). 
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4. Prohlášení rodičů 

          Cílem tábora oddílu Bobrosvišti je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Během 
tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a 
sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora bude kladen důraz na učení se sebereflexi, 
vzájemné pomoci, spolupráci a kamarádství. Tábor je veden v sokolském duchu – dobrovolníky TJ 
Sokol Velká Bíteš, kteří také předem připravují jeho program.  
          Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování 
táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné 
přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.   

 
Prohlášení: 
Přihlašuji své dítě závazně na tábor oddílu Bobrosvišti TJ Sokol Velká Bíteš a souhlasím s cílem a 
programem tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně 
vyplněného „Nástupního listu“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
a škole v přírodě“ nebude účastník do tábora přijat. Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude 
pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro 
reportážní, propagační a jiné účely související s činností a posláním sdružení.  

 
 

V  ……..…………..    dne  ……..…………..    Podpis rodiče……………..……..………….. 
 
 

5. Poučení o platbě 

1. Cena tábora je 1800,- Kč a 1500,- Kč pro sourozence.  Cena zahrnuje celkový pobyt na 
táboře, pojištění a dopravu do a z tábora. 

2. Prosíme plaťte bankovním převodem na č.ú. 1624109359/0800, banka Česká spořitelna 
a.s., variabilní symbol: prvních šest číslic z rodného čísla dítěte. Přihlášky přijímáme podle 
data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora. 

3. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u 
něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro 
Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho 
adresy a IČO popř. bankovního spojení. 

4. Tábor lze také zaplatit v hotovosti osobně panu Ing. Janu Tučkovi po telefonické domluvě 
(tel.č. 776 382 251). 

5. Storno poplatky: 

� Odhlášení do 5 . 8. 2021 – vrácení poplatku v plné výši 

� Odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – nutné doložit 
lékařským potvrzením) mezi 12. 8. 2021 a začátkem tábora,  účtujeme poplatek ve výši 
50%. Při předložení dokladu Vám vrátíme 100% účastnického poplatku. 

Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 
 

 
 


