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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA AKCI GAUDOLINO NA TÁBOŘE – OSKAVA 2014 
Letní dětský tábor je pořádán Občanským sdružením Gaudolino  

ve dnech 4. sprna (pondělí) – 16. srpna (sobota) 2014 
 

Jméno a příjmení:  
Ulice:   Obec/město:  PSČ:  
Datum narození:  Rodné číslo:  
Zdravotní pojišťovna:  
Jméno a příjmení jednoho zákonného zástupce:  
Telefon:  Email:  
Dítě bude na začátku tábora předáno v:  

 Oskava  Olomouc  Bohuňovice  Šternberk  Uničov                        Praha 
Po skončení tábora si dítě vyzvedneme v:  

 Oskava  Olomouc  Bohuňovice  Šternberk  Uničov  Praha 
 
Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s následujícími podmínkami včetně příloh: 
a) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána buď Janě Sadilové (pražské děti), nebo Jiřímu Urbáškovi (děti z Moravy), 

popř. poslána poštou na výše uvedenou adresu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.  
b) Cena poukazu činí 4.800 Kč a zahrnuje ubytování – 12 nocí, stravování, pitný režim, dopravu, pojištění, programové zajištění, 

fotografie, ceny a odměny aj.  
c) Poplatek uhraďte bankovním příkazem ve prospěch účtu číslo 2100245872/2010 nejpozději do 31. 5. 2014. Jako variabilní 

symbol pro identifikaci vaší platby uveďte 1141__. 
d) Storno poplatky spojené se zrušením účasti dítěte na letním táboře jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí přihlášky. 
e) Na účastníky tábora se vztahuje táborový řád a denní režim, který je nedílnou součástí závazné přihlášky jako příloha č. 2.  
f) Rodiče jsou povinni seznámit svoje dítě (děti) s táborovým řádem a denním režimem již před nástupem do tábora. 
g) V den nástupu na tábor děti projdou prohlídkou, zda nemají vši. V případě, že u nich bude tento parazit objeven, rodiče se 

zavazují, že si dítě ihned na vlastní náklady odvezou, a to bez nároku na vrácení peněz za dobu, kdy dítě na táboře nebude. Dítě 
se může na tábor vrátit až po skončení úspěšné léčby, a to opět na vlastní náklady.  

h) Pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí jsou možné jen po dohodě s hlavním vedoucím tábora. 
i) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci táborového programu, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 

prezentaci a propagaci akce a sdružení např. ve výroční zprávě, v kronikách, v tisku, na internetu atp. 
j) S veškerými daty uvedenými v této přihlášce je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění.   
 
     

 datum  podpis zákonného zástupce dítěte, rodiče  
 
Velikost táborového trika:  
                
Délka (cm) 
Šířka (cm) 

50 
41 

55 
43 

60 
46 

65 
49 

72 
54 

75 
56 

77 
61 

 

 
Zde můžete uvést vaše poznámky/připomínky/návrhy: 

 
 

   
  
  
 

 

 

SPACÁK NUTNÝ !!!  
 

 


