
Lagunino, z. s.           
IČ: 07501935 

Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

 

 

Přihláška na JARNÍ DĚTSKÝ TÁBOR konaný v termínu 5. – 12. 2. 2022  

 

v Desné v Jizerských horách 
 

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

 

bydliště ...................................................................................................... na jarní dětský tábor Jizerské hory  

 

v termínu od 5. 2. do 12. 2. 2022  

 

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

 

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

 

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

podmínkami: 
 
a) Výše účastnického poplatku za jarní dětský tábor za dítě činí 8 000,- Kč . V ceně tábora je zahrnuto ubytování, doprava, strava, 

skipas, vstupy, pojištění, zapůjčení běžecké výzbroje, režie. 

b) Výše zálohy činí 4 000,- Kč a musí být zaplacena v hotovosti nebo bankovním převodem na účet číslo 1027473785/6100 společně 

s odevzdáním této přihlášky nejpozději do 31. 12. 2021. Zbylou částku poplatku za tábor ve výši 4 000,- Kč je třeba uhradit stejným 

způsobem nejpozději do 1. 2. 2022. Právo účastnit se tábora má ten zájemce, který odevzdal podepsanou přihlášku včetně zálohy před 

naplněním kapacity. 

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 originál 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) Prohlašuji, že jsem výše jmenované dítě seznámil/a s táborovým řádem, který je pro účastnící se dítě závazný, a souhlasím já i výše 

jmenované dítě s jeho zněním. Dále 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. 

f) Storno poplatek je stanoven ve výši 50 % z ceny při odhlášení v období od 15. 1. do 5. 2. 2022. Bude-li tábor zrušen v důsledku 

mimořádných opatření Vlády ČR či MZČR bránících jeho uskutečnění, bude vrácena celá částka za tábor.  

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

h) V případě, že si dítě s sebou bere osobní elektroniku (např. mobilní telefon), přebírám odpovědnost za její případné poškození či ztrátu.  

i) Svým podpisem souhlasím s tím, že dítě může být během tábora přepravováno soukromým osobní vozidlem. 

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

k) Beru na vědomí, že dítě bude v kolektivu, ve kterém není vyloučena možnost nákazy virem SARS-CoV-2. Stvrzuji, že si jsem 

vědom/a možných zdravotních rizik pro dítě a jeho rodinné příslušníky. Dále stvrzuji, že si jsem vědom/a rizika nutnosti zrušení 

tábora i v jeho průběhu v důsledku zásahu vyšší moci (např. vydání Usnesení Vlády ČR o krizovém opatření, či mimořádného 

nařízení Ministerstva zdravotnictví zakazujícím konání volnočasových aktivit pro děti a mládež, uzavřením lyžařských areálů 

atp.). 

l) Svým podpisem stvrzuji, že dítěti zajistím a hlavnímu vedoucímu předám potvrzení o bezinfekčnosti dítěte na onemocnění Covid-

19 v souladu s protiepidemickými opatřeními platnými v ČR v den odjezdu na tábor. V případě, že dítě nebude očkované nebo 

neprodělalo Covid-19 souhlasím s tím, aby bylo dle potřeby testováno na SARS-CoV-2 dle aktuálně platných nařízení, a že ponesu 

tíhu nákladů na toto testování, které bude vyúčtováno po návratu z tábora.  

 
Nejpozději v den odjezdu je třeba odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti na Covid -19 (v den tvorby přihlášky se netýká dětí 

do 12ti let, nicméně v únoru 2022 tomu může být jinak!, očkovací certifikát prokazující ukončené očkování nebo certifikát o 

prodělání nemoci v posledních 6 měsících nebo certifikát o negativním výsledku PCR testu ne starším než 72 hodin); kopii 

lékařského potvrzení ne starší 2 let, prohlášení o bezinfekčnosti ne starší 1 den, přílohu k prohlášení o bezinfekčnosti a 

zdravotní souhlas, Evropský průkaz zdravotního pojištění (originál), cestovní doklad dítěte (originál), souhlas se 

zpracováním osobního údajů (ti, od nichž nemáme) a potvrzení o správném seřízení lyží (ze servisu nebo čestné prohlášení 

zákonného zástupce). Bez těchto dokumentů není možné dítě na tábor převzít. (formuláře k dispozici na www.lagunino.cz).  
 
Poznámky pro vedoucí a instruktory lyžování: 

 

 

 
V ________________________ dne ______________    Podpis zákonného zástupce: ______________________ 

mailto:roman@lagunino.cz
http://www.lagunino.cz/

