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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MOVE IT 

Po vyplnění odevzdejte na recepci Meet Fit nebo elektronicky zašlete na jeleckova@meet-fit.cz  

do 30. 6. 2023! 

 

Datum konání:   1. turnus 17. 7. – 21. 7. 2023 / 2.turnus 24. 7. – 28. 7. 2023 

 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  Rodné číslo: 

Zdravotní pojišťovna:  

Bydliště:  

 

1. Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:  

Tel. číslo: 

E–mail:  

 

2. Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení:  

Tel. číslo: 

E–mail:  

 

 

U svého dítěte upozorňuji na zdravotní či jiné problémy: 

 

 

Dítě bere pravidelně tyto léky: 

 

 

 

Odchod z tábora je možný nejdříve od 15:00 do 15:30 (vyberte jednu z možností)  

 dítě odejde samo  

 dítě vyzvedne osoba starší 18 let 

Děti smí odcházet samy domů jen s písemným souhlasem zákonného zástupce s uvedeným časem 

odchodu nebo se souhlasem uvedeným v přihlášce. 
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Podpis zákonného zástupce 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA PŘÍMĚSTKÉM TÁBOŘE: 

 

- Při odhlášení dítěte v průběhu tábora peníze již nevracíme. 

- Hrubé porušení táborového řádu, bezpečnostních a hygienických zásad nebo opakované 

porušování pokynů vedoucích může vést k vyloučení dítěte z tábora bez náhrady za zbývající dny. 

Zákonný zástupce musí v takovém případě dítě vyzvednout. 

- Neručíme za cenné věci účastníků. Doporučujeme, aby děti neměly u sebe telefony, tablety a jiná 

zařízení, která narušují jejich aktivní účast při hrách, snižují zájem o připravovaný program.  

- Vyhrazujeme si právo na změnu programu, zejména s ohledem na počasí a schopnosti dětí. 

- Vyhrazujeme si právo zrušit tábor při nízkém počtu přihlášených účastníků (méně než 7). 

- V případě zdravotních problémů dítěte může vedoucí požádat zákonné zástupce o vyzvednutí 

dítěte. 

 

Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte pro 

potřeby příměstského tábora Move It.  

Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce pro 

dobu konání tábora, platné. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku 

provozovatele tábora, které účastník způsobil. Zároveň uděluji souhlas s pořizováním a používáním 

fotografií, filmů a jiných datových záznamů z akcí tábora. Tyto materiály budou sloužit výhradně pro 

prezentační účely. 

 

PLATBA: online přes rezervační systém, popřípadě lze vystavit faktura 

ZÁLOHA 1 500 Kč nejpozději do 23. 6. 2023 

ZBYLÝCH 2 250 Kč nejpozději do 30. 6. 2023 

 

Kontakt: 

Lucie Jelečková 

Hlavní vedoucí tábora 

mail: jeleckova@meet-fit.cz 

tel. 737 146 42 

 

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor. 

V_______________ dne________________    _______________________ 
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