
PŘIHLÁŠKA  
DO JUNÁCKÉHO TÁBORA 

 
 

provozovatel 
Junák – český skaut, z.s. 

středisko 812.04 Ondřejník Frýdlant n.O.  
 

Termín tábora :  od 16. 7. 2016 do 30. 7. 2016   
 
 

Jméno dítěte: ..................................................................... narozen(a): ................................ 

 

rodné číslo dítěte:         __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __   

 

Bydliště: .........................................................................................   PSČ:  ........................... 

 

Jméno otce: ......................................................matky: …....................................................... 

 

Dítě se zúčastní tábora od ................................  do ........................... 2016     

 

 

V .................................. dne ...............                       .............................................................. 

                                                                                                             podpis rodičů 

 

Poplatek za celý tábor :  3.200,- pro registrovaného člena , 4.900,- neregistrovaný člen 

 

Pozn.: Platbu za účastníka tábora uhraďte nejpozději do 7.7.2016 bankovním převodem 

(č.ú. 155874490 / 0300 v.s. datum narození dítěte ve tvaru „ddmmrr“ , např dítě narozené 

14.1.1993 má v.s.  140193, nebo do 30.6.2016 hotovostní platbou vedoucímu 

 

 

 

 

 

Žádost o příspěvek na tábor pro výše uvedené dítě uplatňuji u ZV OH (OS). 

 

 adresa zaměstnavatele, kterému zašleme nabídku a objednávku dětské rekreace pro vaše dítě 

případně vystavíme fakturu: 

 

název organizace  _____________________________________ IČO:   __________________ 

 

adresa pro zaslání _____________________________________________________________ 

 

Odevzdat do 15. 6. 2016 



Informace: 

 

 

Svému dítěti na tábor přibalte tyto dokumenty, které jsou povinné pro naši evidenci vůči 

nadřízeným orgánům a požadavkům ministerstev školství a zdravotnictví. 

(Všechny tyto dokumenty můžete odevzdat v den odjezdu, vedoucímu akce do úschovy) 

 

 závaznou přihlášku                   odevzdat  do 15.6.2016 

 v den odjezdu dítěte na tábor: 

o zpráva obvodního nebo dětského lékaře 

o prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti 

o kontaktní adresy pro případ vyrozumění v době tábora 

 

 očkovací průkaz  - postačuje fotokopie 

 zdravotní průkaz – originál - pokud dítě vlastní 

 průkaz zdravotní pojišťovny - postačuje fotokopie 

 průkaz totožnosti   - dítě nad 15 let 

 
 



Zpráva obvodního - dětského lékaře (pro účastníky do 18 let) 
 

Dítě mělo tyto vážnější nemoci: ................................................................................................ 

 

Dítě je - není řádně očkováno   

 

Alergie na: 

 

 

 

 

 

 

Příznaky: 

 

Dlouhodobá léčba: ................................................................................................................... 

 

Omezení tělovýchovné aktivity: ................................................................................................ 

 

Dlouhodobě brané léky …………………………………………………………………………… 

                          

Dítě    je – není   schopno zúčastnit se:    letního   -    zimního   -   putovního tábora 

 

Doplnění režimu dítěte (zvláštní podmínky): 
 

 

V případě pochyb o zařazení upozorňujeme na metodickou pomůcku pro posuzování zdravotního stavu dětí a jejich 

zařazování do skautských táborů, vydanou odborem MZdČR a zdravotní radou Junáka dne 17. 5 1990 s možností 

konsultace lékaře skautského střediska nebo okresní rady Junáka. 

 

 

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

       podpis zákonného zástupce                         datum                   razítko a podpis lékaře 
 

 (NENÍ NUTNÉ U DÍTĚTE, KTERÉ MÁ ZDRAVOTNÍ A OČKOVACÍ PRŮKAZ)  

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ............................................................................. 

 

narozenému ........................ bytem ................................................................... změnu režimu. 

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 

týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se ................................................................... od ............  do .......... . 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

V .....................................................   dne .......................                                                    

                                                                                           ...................................................... 

                                                                                           (podpis zákonných zástupců  dítěte   

 

pozn.: vyplnit až v den odjezdu na tábor   

 

Tento list odevzdat v den odjezdu na tábor 



 

Kontaktní adresy rodičů  
v době konání tábora 

 

 

Jméno dítěte: ..................................................………... Rodné číslo:  _  _  _  _  _  _  / _  _  _  _  

 

 

Adresy zákonných zástupců dítěte dosažitelných v období konání tábora: 

 

Od  .....................   do  .......................  jméno a příjmení .......................................................... 

 

adresa: .................................................................... telefon  ........................................... 

  

Od  .....................   do  .......................  jméno a příjmení .......................................................... 

 

adresa: .................................................................... telefon  .............................................. 

 
Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového 

řádu, jímž se každý účastník musí podrobit. Jejich nedodržení může vést k vyloučení 
bez nároku na vrácení táborového poplatku. 

 

 

............................................................................. 

                                                       p o d p i s  r o d i č ů  d í t ě t e  

 

 

 

Místo pro mimořádná sdělení: 
(například informace o zvláštním chování, nebo psychických poruchách – pomočování, labilita, případně jiné informace pro 

zdravotníka a vedoucího tábora, užívané léky – nepředepsané lékařem apod. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................................................................. 

                                                       p o d p i s  r o d i č ů  d í t ě t e  

 

 
Tento list odevzdat v den odjezdu na tábor 


