
    
 

 

LDT OSTRÝ 2016 
e-mail: info@sokolmirotice.cz 

www.sokolmirotice.cz 
 

 

Pořadatel tábora :   

                                   
                                        
Kontaktní osoba :         TJ sokol  Mirotice    
                                      Monika Chylíková   
                                      Nám.M. Alše 20 
                                      39801 Mirotice 
                                      T: +420 777 203 724 
                                      E: info@sokolmirotice.cz 

Datum konání tábora :  6.8. 2016 – 13.8.2016 
Děti od 6ti do 16ti let 

Aktuální informace na : 
www.sokolmirotice.cz 

Cena tábora 2800 Kč 
byla uhrazena : 

- Složenkou 
- Převodem na účet 
- Osobně 

Částku nutno uhradit nejpozději do 30.6.2016 

Bankovní spojení: 
Banka: Československá obchodní banka, a.s. 
Účet: 161271290/0300 
Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo  
dítěte. 

1. Osobní údaje účastníka 
Jméno a příjmení dítěte: 
 
 
 

Rodné číslo dítěte : 

Ulice a číslo domu : 
 
 

Město : 
 
 
PSČ:  

2. Osobní údaje rodičů 
Jméno a příjmení otce:  
 
 

Trvalé bydliště otce: 
 
 
Telefon : 
 
 
E-mail : 
 

Jméno a příjmení matky : 
 
 
 

Trvalé bydliště matky :  
 
 
Telefon : 
 
 
E-mail : 
 

       3. Zdravotní pojištění účastníka 
Zdravotní pojišťovna účastníka :  Kopie kartičky pojištěnce: 

 
 
 
 
 
 
 

Alergie :                                              ANO                                      NE 
Jaké : 



    
 

 

 
Bere vaše dítě trvale nějaké léky:  
 
(trvalou medikaci vašeho dít ěte odevzdejte p ři nástupu na tábor zdravotníkovi) 

4. dovednosti a zájmy dít ěte 

 
Dítě umí plavat  :                           ANO                                           NE 
 
 

5. Přihlášky  
 
Termín odevzdání závazné přihlášky je do 31.5.2016 
V případě zrušení závazné přihlášky z jiných než zdravotních důvodů od 1.6.2016 do 6.7.2016 bude 
účtován storno poplatek 50% z ceny tábora.  
V případě zrušení závazné přihlášky z jiných než zdravotních důvodů od 6.7.2016 bude účtován 
storno poplatek 90% z ceny tábora. V případě zrušení závazné přihlášky ze zdravotních důvodů bude 
od 6.7.2016 účtován poplatek 500,- na výdaje spojené z již probíhající přípravou tábora. 
V případě hrubého porušení táborového řádu může být Vaše dítě posláno domu, bez nároku na 
vrácení peněz. Rodiče jsou v tomto případě povinni si své dítě na táboře vyzvednout. 
Pojištění: 
LDT pořádá TJ SOKOL MIROTICE a pojištění se vztahuje pouze na členy. Proto doporučujeme děti  
připojistit. 
 

6. prohlášení rodi čů 
 
Přihlašuji své dít ě závazně na LDT OSTRÝ a souhlasím s cílem, programem tábora  a táborovým 
řádem. Budu respektovat instrukce po řadatele. Souhlasím s tím, že v pr ůběhu tábora bude 
pořadatel provád ět fotografickou dokumentaci pr ůběhu tábora a vytvo řené fotografie zve řejní 
pro reportážní, propaga ční a jiné ú čely související s jeho činností. 
 
V ……..………………………..……….. dne ………………….…..…………..    
    
 
Podpis rodiče………………………………………………...……..………….. 
 
Podpis dítěte……………………………………………………………………. 
 
Tato přihláška slouží zároveň jako smlouva mezi rodiči a organizátorem LDT (SOKOL Mirotice). 
 
 
Při ubytovávání se pokusíme vyjít vstříc přáním vašeho dítěte. 
Přeji si bydlet: 
 
 
Poznámky: 
 
 
 
 
 

 


