
Dům dětí a mládeže při ZUŠ Hostinné  

Přihláška na tábor – GEORGE CAMP   

Termín konání: 24. 7. – 28.7. 2023 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….......................... 

Datum narození: ……………………………. Rodné číslo: ........................................................................... 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………............................ 

Jméno matky: …………………………………………………. Tel.: ……………………………................ 

Jméno otce: ……………………………………………………. Tel.: ………………………………........... 

 E-mail: (prosíme čitelně!).............................................................................Zdrav. pojišťovna: ……………..  

Zdravotní způsobilost dítěte (prosíme o sdělení všech důležitých informací např. léky podávané  

v průběhu dne, vrozené vady, alergie, fyzická omezení, ADHD, autismus apod.). Při uvedení 
nepravdivých údajů či zamlčení podstatných oznámení o způsobilosti účastníka může být účastník z 

tábora vyloučen! (Jedná se o informace, jejichž zatajením by mohlo dojít k ohrožení dítěte nebo 

ohrožení ostatních účastníků.)   

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

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

V případě nutnosti souhlasí zákonný zástupce s ošetřením dítěte u lékaře.  

Výdaje spojené s léčebnými výlohami (poplatky u lékaře, …) je zákonný zástupce povinen uhradit.   

Dítě je:        PLAVEC – ČÁSTEČNÝ PLAVEC – NEPLAVEC      (nehodící se škrtněte) 

Po skončení tábora může dítě odcházet samo domů           ANO – NE          (nehodící se škrtněte)  

Přihláška se stává závaznou po jejím vyplnění a odevzdání/odeslání do DDM, teprve poté je dítě 

přihlášeno na tábor.  

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

vyškrtnuto.  

Poplatek za tábor je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2023 na základě námi zaslaného předpisu  

k platbě. Všechny potřebné informace včetně variabilního symbolu obdržíte na Vámi uvedený e-mail po 

odevzdání/odeslání přihlášky do DDM. Tábor je možno hradit zaměstnaneckými benefity na základě 

vyplněné žádosti, kterou najdete na našich webových stránkách.   



Prohlášení zákonných zástupců dítěte, které je přihlášeno na příměstský tábor:  

Podepsáním přihlášky na tábor zároveň stvrzuji, že jsem si vědom toho, že mé dítě bude informováno 

vedoucím tábora o pokynech bezpečnosti ochrany zdraví a bude seznámeno s táborovým řádem.  

V případě porušení BOZ nebo táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení 

tábora z tábora vyloučen. V takovém případě hradí zákonní zástupci účastníka veškeré náklady spojené s 

jeho pobytem.   

Dne………………..                     Podpis zákonného zástupce dítěte……………………………………… 

Prohlášení odpovědnosti za škody:  

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě způsobí v době pobytu na táboře. V 

případě finančních nákladů na náhradu škody se zavazuje tyto náklady uhradit.   

Dne………………..                      Podpis zákonného zástupce dítěte……………………………………… 

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů – fotografie dítěte  

Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů souhlasím s použitím, 

zpracováním,  zveřejněním a archivací fotografie dítěte, kterého jsem zákonným zástupcem, a to ve 

veřejně přístupných prostorách ZUŠ a DDM, na webových stránkách s odkazem na www.rajce.net, 

facebooku, instagramu, v propagačních materiálech ZUŠ a DDM, tisku a tiskovinách. Fotografie budou 

použity při prezentaci a propagaci činnosti organizace.  

Dne………………..                       Podpis zákonného zástupce dítěte………………………………………  

Vyplněnou a podepsanou přihlášku oskenujte a zašlete nejpozději do 30. dubna 2023                                          

na e-mail: ddmkancelar@email.cz.   

Děti jsou přijímány na tábor v pořadí, v jakém byla přihláška doručena do DDM, a do naplnění kapacity  

tábora.   

Podpis zákonného zástupce: ……………...................................  

V  ……………………………….                                Dne……………..….            


