
Svatojánek, z.s. 
Sídlo: Příční 362, Dobšice 671 82 
IČ: 07773234 
Bankovní účet vedený u Fio banky: 
2001630281 / 2010 
 

Závazná přihláška na letní příměstský tábor LK Svatojánek 
 

2. Toulavý boty 
 
Termíny: 2. termín  19. – 23. 7. 2021  ANO – NE 
 
Kromě tohoto tábora mám zájem o umístění mého dítěte ještě na: 

1. termín 12. – 16. 7. 2021  ANO - NE 
3. termín  26. – 30. 7. 2021  ANO - NE 
4. termín  2. – 6. 8. 2021   ANO - NE 

Místo:  
  putovní tábor, každý den výlet do okolí Znojma 

 
Typ tábora:  příměstský - putovní, pondělí – pátek. 
Sraz:  

  8:00 – 9:00 na znojemském vlakovém nádraží (pokud bude potřeba jinak kvůli                                        
odjezdům, upřesníme) 

 
Cena:  

  2100,-Kč / 1 týden (v ceně je zahrnuté jízdné, vstupné a odpolední svačina) 
 
Táborem provází: 

 Zuzana Humpolová 774 353 535 
 Ivana Hrabinová  732 869 380 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození dítěte:  

Zdravotní pojišťovna dítěte: 

Zákonní zástupci: 
Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Telefon, email Telefon, email 



Kontaktní adresa Kontaktní adresa 

Zplnomocňuji k vyzvedávání dítěte dále tyto osoby: 

Jméno a příjmení, datum narození, vztah k dítěti (např.: babička), tel. kontakt: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

Zdravotní stav dítěte: 
 alergie: 
 trvale užívané léky, dávkování: 
 dietní omezení (alergie): 

 další informace o zdravotním stavu dítěte: 
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

Co bychom měli vědět o vašem dítěti: 

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

Souhlas s pořizováním a použitím fotografií a audio/video záznamů dítěte pro potřeby LK 
Svatojánek a jejich použitím pro účely prezentace na www.lksvatojanek.cz, Facebooku a 
prezentace v médiích 

  
SOUHLASÍM  /  NESOUHLASÍM 

 
Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s Podmínkami účasti na letním 
příměstském táboře LK Svatojánek (viz níže), a přihlašuje závazně své dítě na letní 
příměstský tábor. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit účastnický poplatek do 31. 5. 2021.  
 
Svým podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako 
smlouva mezi provozovatelem Svatojánek, z.s. a zákonnými zástupci dítěte. 
 

V ……………………dne……………… 
 

Podpis zákonných zástupců …………………………………………………………….     



PODMÍNKY ÚČASTI NA LETNÍM PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE LK SVATOJÁNEK 
 
1. Jak podat přihlášku? 

 
Přihlášku prosím vytiskněte, vyplňte a podepište a naskenujte na lksvatojanek@gmail.com. 
Originál pak vemte s sebou první den při nástupu na tábor spolu s Potvrzením o 
bezinfekčnosti. 
 
2. Jak uhradit příspěvek? 
 
Částku prosím uhraďte nejpozději do 31.5.2021 na bankovní účet provozovatele: 
 

2001630281/ 2010 

 Do poznámky pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a na který termín dítě 
hlásíte 

 

Storno podmínky při zrušení přihlášky:  

Pro příměstské tábory jsou storno poplatky stanoveny takto:  
 50 % ceny akce při odhlášení 70–30 dní před akcí 
 75 % při odhlášení 29–5 dní před akcí 
 100 % při odhlášení méně než 5 dní před akcí 

 
Storno se neplatí, pokud účastník sám zajistí vhodného náhradníka. Celá částka se na něj 
převádí. Tuto skutečnost je účastník povinen nahlásit koordinátorce. Ve všech ostatních 
případech se storno poplatek účtuje. 
 
3. Jak vybavit dítě do přírody? 
 
Děti vybavte vhodným oblečením vzhledem k aktuálnímu počasí, pokrývkou hlavy a 
pohodlnou obuví s ohledem na to, že se budeme pohybovat venku téměř celý den.  
 
Nezbytnou výbavou je dětský batoh s prsní přezkou a v něm: 

 dopolední svačina v látkovém obalu nebo v plastové krabičce (aby nevznikaly 
zbytečné odpady) – doporučujeme nakrájené ovoce, oříšky, pečivo, kousky sýru, 
nakrájenou mrkev – cokoliv co má vaše dítě rádo. 

 obědo svačina – viz výše 
 láhev s pitím – nejlépe voda nebo málo slazené nápoje. Sladké nápoje zbytečně lákají 

hmyz, který pak děti obtěžuje. Alespoň 0,7l, mělo by dítěti vystačit na celý den. 
(průvodkyně budou mít vždy s sebou na doplnění) 

 náhradní oblečení – spodní prádlo, ponožky, legíny nebo tepláky, tričko (vše 
podepsané!).  

 podložka na sezení – např. ustřižená karimatka.  
 pláštěnka  
 sprej proti slunci a klíšťatům – prosíme o jejich použití již doma! 
 kapesníčky  
 malé kapesné (cca 50,-) 

 



4. Informace pro rodiče 
 
Program bude koncipován jako v lesní školce – dopoledním programem je cesta v lese se 
zastavovacími místy, rituály, volnou hrou, divadlem, pohádkou a řízenou činností. Z tohoto 
důvodu je potřeba mít dopolední svačinku s sebou v batůžku. 
 
Setkání a vyzvedávání dětí   
Předávání dětí: 8:00 - 9:00 na znojemském vlakovém nádraží 
Vyzvedávání: 15:00 - 16:00 tamtéž, není-li dopředu po dohodě obou stran dohodnuto jinak 
(o příjezdech nebo změně místa Vás budeme dostatečně dopředu informovat) 
 
Strava a pitný režim 
Dopolední, obědo svačinu a pití mají děti z domu v batůžku - zajišťují rodiče. 
Odpolední svačiny zajišťuje LK Svatojánek. 
  
Žádáme rodiče, aby: 

 Dostatečně vybavili dítě do přírody – oblečení, obuv, dostatek jídla a pití 
 Snažili se přivádět a vyzvedávat dítě včas  
 Nedávali dětem na tábor hračky a z důvodu bezpečnosti žvýkačky. 

 
Děkujeme! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Potvrzení o bezinfekčnosti 
 
Zákonní zástupci jsou povinni podepsat Potvrzení o bezinfekčnosti, které je nedílnou součástí 
závazné přihlášky na příměstský tábor. Formulář je potřeba přinést první den nástupu na 
tábor. 
 
Svatojánek, z.s. 
Sídlo: Příční 362, Dobšice 671 82 
IČ: 07773234 
 

Potvrzení o bezinfekčnosti – prohlášení zák. zástupců dítěte  
 
Prohlašuji, že dítě……………….......................................................................... datum 
narození........................................bytem:....................................................................................
.................................................................................................................................................... 
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…), lékař nenařídil změnu 
režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též 
známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly 
přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto 
prohlášení nebylo pravdivé. Telefonické spojení pro případný kontakt v době letního 
příměstského tábora:.......................................................  
 
 
 

V ............................................... dne..................................... 
!!(datum ne starší než jeden den před nástupem na tábor)!! 
 
 

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………………. 
 


