
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n/L  -  544 01,   

tel. 499 320 353 
 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
                                         

„INDIÁNI K NEPOZNÁNÍ“  
3. – 13. 7. 2016 

 

jméno a příjmení:        datum narození: ________________________ 
 

adresa bydliště:            škola _________________třída _____________ 
 

telefon domů:                  do práce:        
 

telefon v době tábora:  __________________________ zdravotní pojišťovna: ______________ 
 

Umí dítě dobře plavat?   ano  –  ne (zakroužkujte)      e-mail : _____________________ 
 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku vraťte, prosím, nejpozději do 7 dnů od převzetí do DDM 

Jednička (pozor, na tentýž list papíru si zkopírujte i pokračování na druhé stránce, kde je také 

nutný váš podpis!) Teprve po odevzdání vyplněné přihlášky je vaše dítě považováno za přihlášené! 

Platbu 4 600 Kč je nutné uhradit nejpozději do 25. dubna 2016 vložením této částky na účet DDM 

Jednička v ČSOB, č. ú. 194470229/0300 – jako variabilní symbol uveďte úplné datum narození (bez 

teček) přihlašovaného dítěte. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. 
 

stornovací podmínky při platbě LT – pozorně přečtěte 
 

1. Přihláška se stává závaznou po jejím vyplnění a odevzdání do DDM. 

2. Poplatek za tábor je nutné uhradit v řádném termínu, jinak bude dítě ze seznamu účastníků tábora   

    vyškrtnuto.  

3. V případě onemocnění před začátkem tábora a omluvení z tohoto či jiného závažného důvodu nejpozději  

    v den zahájení bude účastníkovi vrácena celková částka po odečtení storno poplatku 500,- Kč.     

4. V případě onemocnění v průběhu tábora se vrací zbytková částka po odečtení nákladů na další den. 

5. V případě vyloučení dítěte z tábora pro hrubé porušení táborového řádu nebo odejmutí dítěte z tábora  

    rodiči bez pádného důvodu poplatek nevracíme!      

6. V případě neomluvení neúčasti se poplatek nevrací!   
 

Souhlasím s podmínkami přihlášky a storno poplatky - dne : ______________ podpis: ______________________ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

Žádost o příspěvek na tábor z FKSP zaměstnavatele 
 

jméno dítěte – účastníka tábora: _______________________ 
 

Budu  -  nebudu  (zakroužkujte) žádat zaměstnavatele o příspěvek na tábor. 
 

Jestliže ANO, uveďte přesnou adresu podniku, telefon a jméno osoby pověřené vyřízením Vaší žádosti 

nebo pro možnost urgence platby: 
 

podnik - adresa: ____________________________________ IČO/DIČ _______________________ 
 

zodpovědný pracovník: ______________________________ tel.: ___________________________ 
 

datum:        podpis rodičů:    

 

další informace: tel.: 499 320 353, e-mail: vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz 

mailto:vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz


Prohlášení:  
Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že mé dítě bude informováno o přísném zákazu 

požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora.  

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora, na základě rozhodnutí vedení 

tábora, z tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka veškeré náklady s ukončením jeho 

pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku.  

Dále prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozovatele tábora k nástupu dítěte do tábora a návratu z 

tábora a vzal (a) jsem na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou z důvodů výchovných a 

zdravotních doporučeny.  

 

Prohlášení odpovědnosti za škody:  
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání letního tábora 

na vybavení tábora, popř. na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu 

takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.  

 

Souhlas: 

souhlasím s případným uveřejněním jména dítěte, fotografií a videozáznamů z tábora na webových 

stránkách a vývěskách DDM Jednička. 

 

 

 

v…………………………  

 

dne………………………  podpis zákonného zástupce dítěte ……………………………… 

 

 

 


