
Přihláška na letní tábor skautů z Vamberka 1) Souhlas s táborovým řádem

Odevzdat do 1.5.2019 Souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jimž se každý

účastník musí podřídit. Jejich nedodržení může vést

Místo konání Rybná  nad Zdobnicí k vyloučení z tábora bez nároků na vrácení táborového poplatku.

Typ akce S k a u t s k ý   t á b o r Táborový řád naleznete na: www.vamberk.skauting.cz/tabor .

Pořadatel Junák - český skaut, středisko Vamberk, z. s.

Termín od - do 4.7. - 13. 7.  2019 2) Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte

Cena poukazu 2 600,- člen Junáku V době konání skautského tábora souhlasím s poskytováním informací 

   3 200,- nečlen Junáku o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery

Jméno dítěte ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 

Rodné číslo ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“)

Bydliště táborovým zdravotnicím: Veronice Müllerové (Králové) a Věře Müllerové.

/ulice,město, PSČ/

alergie na potraviny a ostatní zdravotní komplikace: 3) Souhlas s pořizováním fotografií

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů ze skautského 

tábora a souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových  

stránkách a nástěnce skautského střediska Vamberk. 

Rovněž souhlasím s využitím fotografií v rámci propagace Junáku v tisku.

Jméno otce

Bydliště 4) Souhlasím s převodem peněz, které případně zbydou poukončení tábora 

/ulice,město, PSČ/ na pořádající organizaci Junák - český skaut, středisko Vamberk, z. s.

Kontaktní telefon

Jméno matky

Bydliště V …………………………..dne …………………………

/ulice,město, PSČ/

Kontaktní telefon podpis zákonného zástupce: ..............................................................



Odevzdat při odjezdu
         +  očkovací průkaz
         +  kartička zdravotního pojištěnce

rodné číslo:..................................................          +  posudek o zdravotní způsobilosti

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota,

vši 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, od ……………….  Do ……………………

které onemocněly přenosnou nemocí. Jméno, příjmení: 
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora. Jsem si vědom(a) Adresa: 
právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé. Telefon: 

V …………………………..dne …4.7.2019……………… od ……………….  Do ……………………

Jméno, příjmení: 

PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti dítěte

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

Adresy zákonných zástupců dosažitelných v době konání tábora

Adresa: 

Telefon: 

Peníze na úhradu tábora je nutné odevzdat do 31.5.2019 vedoucímu 

oddílu nebo uhradit na účet číslo: 184224761/0300,  zpráva 

Omezení tělovýchovné aktivity:

V …………………………..dne …………………………

Doplnění režimu dítěte (zvláštní podmínky):

pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, konstantní symbol: 888

podpis zákonného zástupce: ..............................................................

Zdravotní obtíže

podpis zákonného zástupce: ..............................................................

Alergie příznaky doporučená léčba



Přihláška na letní tábor vambereckých skautů 1) Souhlas s táborovým řádem

Odevzdat do 1.5.2019 Souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jimž se každý

účastník musí podřídit. Jejich nedodržení může vést

Místo konání Rybná  nad Zdobnicí k vyloučení z tábora bez nároků na vrácení táborového poplatku.

Typ akce S k a u t s k ý   t á b o r Táborový řád naleznete na: www.vamberk.skauting.cz/tabor.

Pořadatel Junák - český skaut, středisko Vamberk, z. s.

Termín od - do 4.7. - 9. 7.  2019 2) Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte

Cena poukazu 1 500,- člen Junáku V době konání skautského tábora souhlasím s poskytováním informací 

Jméno dítěte o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery

Rodné číslo ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách 

Bydliště ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“)

/ulice,město, PSČ/ táborovým zdravotnicím: Veronice Müllerové (Králové) a Věře Müllerové.

alergie na potraviny a ostatní zdravotní komplikace:

Benjaminci (předškoláci)

alergie na potraviny a ostatní zdravotní komplikace:

3) Souhlas s pořizováním fotografií

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů ze skautského 

tábora a souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových  

stránkách a nástěnce skautského střediska Vamberk. 

Rovněž souhlasím s využitím fotografií v rámci propagace Junáku v tisku.

Jméno otce

Bydliště 4) Souhlasím s převodem peněz, které případně zbydou poukončení tábora 

/ulice,město, PSČ/ na pořádající organizaci Junák - český skaut, středisko Vamberk, z. s.

Kontaktní telefon

Jméno matky

Bydliště V …………………………..dne …………………………

/ulice,město, PSČ/

Kontaktní telefon podpis zákonného zástupce: ..............................................................


