
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
 

 

Provozovatel tábora:  Junák – český skaut, středisko Limba Plzeň, z.s., 70. oddíl Zálesák 

Zástupce provozovatele: Milan Kroc, tel. 737 207 277 

Vedoucí tábora:  Petr Kuda, tel. 728 637 612 

Místo tábora:   Přívětice 

Termín tábora a cena:  celoročně funkční vedení a rádci 29.6. - 18.7.2018 1400 Kč 

    celoročně neaktivní rádci  29.6. - 18.7.2018 2000 Kč 

    starší skauti    29.6. - 18.7.2018 2800 Kč 

    světlušky, vlčata, mladší skauti  1. - 14.7.2018  2700 Kč 

    při více dětech sleva 300 Kč na druhé a další dítě 

    (případný kratší pobyt dle dohody, včetně přepočtu platby) 

Typ tábora:   přechodný stanový 

Forma úhrady: preferujeme na běžný účet střediska čís. 25 00 46 44 76 / 2010 (jako variabilní symbol 

použijte narození dítěte ve formátu RRMMDD), v nouzi platba hotově vedení oddílu 
    

Dítě (jméno) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

závazně přihlašujeme na skautský tábor 70. oddílu Plzeň, konaný v době od …………….. do ……………. 2018. 

Bydliště: ………………………………………………..……………. Zdrav. pojišťovna: …………………………………. 

Datum narození: ……………………………. 

Prohlašujeme, že nám není známa žádná skutečnost, která by účasti dítěte na táboře bránila. Případné důležité informace 

uvádíme na zadní straně této přihlášky. Souhlasíme s využitím fotografií našeho dítěte pro propagační účely oddílu. Při 

odjezdu na tábor odevzdáme potvrzení o bezinfekčnosti ("čestné prohlášení"), posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a 

souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. 
 

 

V …………………….. dne ……………………  ………………………………………………………. 

         podpis zákonných zástupců dítěte 
 
 

V případě nutnosti (zdravotní stav dítěte, závažné porušení táborového řádu, …) je možné v době tábora dítě dopravit na 

adresu / kontaktovat osobu (adresa, telefon): 

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

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

Závaznou přihlášku, včetně lékařského posudku, odevzdejte a účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 10.6.2018. 

Na vyžádání je možné poskytnout doklad k žádosti o příspěvek od odborové organizace nebo zaměstnavatele, případně 

vystavit fakturu na platbu účastnického poplatku zaměstnavatelem (podle dodaných fakturačních údajů). 
 

Neoddělujte! Odevzdejte s přihláškou! 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
 

Jméno posuzovaného dítěte: ………………………………………………………. 

Datum narození:  …………………… 

Adresa bydliště:  ……………………………………………………………………………………………… 
 

Posuzované dítě k účasti na letním stanovém táboře 

a) je zdravotně způsobilé 

b) není zdravotně způsobilé 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) …………………………………………………………….. 

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

Potvrzuji, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO - NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) …………………………………………………………………….…………. 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) …………………………………………………………… 

d) je alergické na …………………………………………………………………………………………………… 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) …………………………………………………………….…………. 
 

 

………………………………………………………. 

 datum, podpis a razítko ošetřujícího lékaře 


