
Lagunino, z. s.          Příloha č. 3 Směrnice Výboru č. 03/2018 
IČ: 07501935 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

 

Přihláška na LETNÍ DĚTSKÝ SURVIVAL TÁBOR konaný v termínu  

15. – 22. 8. 2020 ve Stěžově 
 

Přihlašuji závazně dceru/syna...............................................................  rodné číslo ................................, 

 

bydliště ..................................................................................................................... na letní dětský tábor  

 

Survival Stěžov v termínu od 15. 8. do 22. 8. 2020 

 

Kontaktní osoba během konání tábora .................................................. Telefon: ....................................... 

 

Email: .........................................................................................  

 

Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s následujícími 

podmínkami: 
 
a) Celková výše účastnického poplatku za letní dětský tábor činí 1 700,- Kč  

b) Platba a storno poplatek: záloha není stanovena, platbu za tábor provádějte prosím až po 1. 8. 2020, kdy bude jasné, zda se tábor uskuteční 

či nikoliv. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na účet č. 1027473785/6100. Storno poplatek je stanoven ve výši 300 Kč při 

odhlášení v období od 10. 8. do 14. 8. 2020. 

c) Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu Lagunino, z. s., Velvarská 157, 273 26 Olovnice nebo její scan na email roman@lagunino.cz 

za předpokladu doložení originálu při předání dítěte, případně předat oddílovým vedoucím na oddílové schůzce. 

d) Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna či sociální odbor okresního 

úřadu. Pořadatel tábora vydá k tomuto účelu zdarma na vyžádání fakturu a potvrzení o účasti dítěte na táboře.  

e) Svým podpisem stvrzuji, že si jsem vědom/a současné epidemiologické situace v souvislosti se šířením viru SARS-COV-2 a prohlašuji, 

že je mi známo vymezení osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil/a tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte 

na táboře.  

f) Svým podpisem stvrzuji, že si jsem vědom/a skutečnosti, že v případě výskytu infekčního onemocnění si budu muset dítě z tábora 

bezodkladně vyzvednout, pokud toto nařídí lékař, který dítě vyšetřil.   

g) Prohlašuji, že jsem dítě seznámil s táborovým řádem, který je pro účastnící se dítě závazný, a souhlasím s tím, že v případě závažného a 

opakovaného porušování táborového řádu budu povinen si dítě z tábora vyzvednout bez nároku na navrácení účastnického poplatku. 

h) Prohlašuji, že si jsem vědom/a povinnosti hlásit výskyt infekčního onemocnění u výše jmenovaného dítěte do 14 dnů po návratu z tábora 

místně příslušné krajské hygienické stanici, na jejímž území byl tábor pořádán.  

i) Pozdější příjezdy a dřívější odjezdy dětí, jsou možné po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora.  

j) V případě, že si dítě s mým souhlasem s sebou bere osobní elektroniku (především mobilní telefon), přebírám odpovědnost za její případné 

poškození či ztrátu.  

k) Svým podpisem souhlasím s tím, že dítě může být během tábora přepravováno soukromým osobní vozidlem a v případě, že dítě k této 

přepravě potřebuje podsedák, či autosedačku tak tuto skutečnost oznámím hlavnímu vedoucímu akce. 

l) Beru na vědomí, že s ohledem na vývoj epidemie COVID-19 se může program tábora změnit i v jeho samotném průběhu. 

m) Beru na vědomí, že pojištění dítěte sjednané organizátorem tábora se nevztahuje na úhradu škodných událostí souvisejících s onemocněním 

COVID-19. 

n) Svým podpisem beru na vědomí, že o účasti dítěte na táboře v den jeho předání rozhodne zdravotník na základě vstupního zdravotního 

filtru. Zdravotník dítěti změří teplotu, pohovorem s dítětem a případně jeho zákonným zástupcem zjistí, zda se u dítěte neprojevují známé 

symptomy onemocnění COVID-19 (kašel, dušnost, obtížné dýchání, bolest v krku, ztráta chuti či čichu) a provede o výsledku písemný 

záznam. V případě zjištění některého ze symptomů není možné dítě na tábor převzít. 

o) Pozdější příjezdy a dřívější odjezdy dětí, jsou možné po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora.  

p) V případě, že si dítě s mým souhlasem s sebou bere osobní elektroniku (především mobilní telefon), přebírám odpovědnost za její případné 

poškození či ztrátu.  

q) Svým podpisem stvrzuji, že jsem obeznámen/a s povahou tábora; aktivitami, které budou děti provozovat a jejich případnými možnými 

následky na zdraví dítěte. 

r) Svým podpisem souhlasím s účastí dítěte na paintballové hře a beru na vědomí, že hra je na vlastní nebezpečí dítěte. 

s) Svým podpisem souhlasím s účastí dítěte na extrémním překážkovém závodě Brutal Obstacle Kids Race Stěžov 2020 a beru na vědomí, 

že absolvování závodu je na vlastní nebezpečí dítěte.  

 

Jakou dopravu využijete:  VLASTNÍ     -     SPOLEČNOU VLAKEM z Libčic nad Vltavou 

 
Nejpozději v den odjezdu je třeba také odevzdat kopii lékařského potvrzení s datem v roce 2020, prohlášení o bezinfekčnosti 

ne starší 1 den, přílohu k prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní souhlas, kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění 

(ti, od nichž nemáme) a souhlas se zpracováním osobního údajů (ti, od nichž nemáme). Bez těchto dokumentů není možné dítě na 

tábor převzít. Formuláře jsou k dispozici na https://www.lagunino.cz/index.php/survival-ldt-stezov-2020/ 
 

Poznámky pro vedoucí: 

 

 
V ________________________ dne ______________    Podpis zákonného zástupce: ______________________ 

mailto:roman@lagunino.cz
https://www.lagunino.cz/index.php/survival-ldt-stezov-2020/

