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Závazná přihláška na příměstský tábor 

Název tábora:………………………………………………………………………….. Termín:…………………………………………….. 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………….. Datum narození:………………………………. 

Rodné číslo:………………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna:…………………………………….. 

Bydliště:………………………………………………………………………………………………………. PSČ:….…………………………… 

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce):………………………………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………………………. Telefon:…………………………………………… 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami 

a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, 

odst.2 a 5.  

Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu 

zejména k evidenčním, statistickým účelům a údajům o zdravotním stavu dítěte.  

Souhlasím se zachycením fyzické podoby mého dítěte na fotografiích a videozáznamech pořízených 

během Sportovního příměstského tábora 2021 a zároveň tímto souhlasím s uveřejněním těchto 

fotografií a videozáznamů za účelem propagace na webových stránkách organizátorů a webu Squash 

Areny Liberec. 

 

V…………………………………dne……………………………….…….. Podpis rodičů…………………………………................... 

 

Smluvní podmínky 

Cena zahrnuje:  

celodenní pitný režim, 5krát svačina a 5krát oběd, využití kurtů a vnějších prostor Areny, sportovní 

pomůcky, služby zkušených instruktorů, celodenní výlet, 5denní interaktivní program, náklady na 

odměny a ceny do soutěží a her. 

 

Cena nezahrnuje: 

pojištění – každý účastník musí mít sjednané vlastní úrazové pojištění.  

 

Způsob úhrady:  

- celá částka 2.500 Kč do 20. 6. 2021 

- hotově na recepci Squash Areny Liberec  

- BÚ: 1032766005/2700 VS: datum narození dítěte   POZN.: celé jméno dítěte  
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Storno podmínky ze strany účastníka: 

- účast na táboře můžete zrušit kdykoliv 

- zrušení účasti musí být provedeno písemně e-mailem 

- 50 % z ceny –  8 až 21 dnů před zahájením akce 
- 80 % z ceny – 1 až 7 dnů před zahájením akce 
- 100 % z ceny – v den zahájení akce 
- cena tábora pro výpočet storno poplatku je 2.500 Kč 

 

Storno podmínky ze strany pořadatele: 

- v případě zrušení příměstského tábora ze strany pořadatele, z nedosažení kapacity nebo z důvodů 

COVID-19 se vrací celá  částka 

- v případě zrušení pobytu v době tábora z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací poměrná 

část z ceny 

 

K přihlášce nám, prosím, přiložte kopii kartičky pojištěnce. 

 

V…………………………………dne……………………………….…….. Podpis rodičů…………………………………................... 
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Doplňující údaje pro vedení tábora (list účastníka) 

Vyplňte, prosím, tyto informace a doneste nám je v den nástupu účastníka. Prohlášení 
o bezinfekčnosti, které je na straně č. 2 v dokumentu, musí být vyplněno a datováno v den nástupu 
na tábor. 
 

K vyplněnému listu účastníka přiložte:  

1) V případě, že nemáte nahranou kartičku pojišťovny u přihlášky, tak také její kopii. 

2) Prohlášení o bezinfekčnosti  – musí být vyplněno a datováno v den nástupu na tábor. 

 
Informace o Vašem dítěti: 

1) Jméno dítěte:  ................................................................................................................ 

2) Dítě je:   plavec - neplavec 

3) Alergie:   ANO - NE jaké:............................................................................... 

4) Užívá léky:  ANO - NE jaké:............................................................................... 

   důvod a dávkování:................................................................................. 

5) Zdravotní omezení: ANO - NE jaké:............................................................................... 

6) Speciální strava: ANO - NE jaká:............................................................................... 

7) Jiná sdělení pro vedení tábora:............................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

 

Charakteristické vlastnosti, na které je nutno upozornit vedení tábora (zda je dítě kamarádské, tiché 

atd. – pro případnou individuálnější péči) ................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

Cenné věci, které bude mít dítě s sebou na vlastní odpovědnost:.............................................. 

................................................................................................................................................................... 

 

Odchody a příchody dětí:  

Dítě bude docházet do Areny samo: ANO - NE  

Dítě bude odcházet z Areny samo:  ANO - NE  

Dítě budeme do Areny odvádět:  ANO - NE  

Dítě budeme z Areny vyzvedávat*:  ANO - NE  

 

Jména a telefonní čísla dalších osob, které budou dítě vyzvedávat: ………………........................................ 

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

*Při vyzvednutí dítěte požadujeme  podpis u vedoucího skupiny. 

 

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem Squash Areny Liberec. 

Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být 

nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na 

táboře bez nároku na vrácení platby.  

 

V…………………………………dne……………………………….…….. Podpis rodičů…………………………………................... 
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den nástupu na tábor 

 

Prohlašuji, že dítě: ..................................................................... narozené dne: ................................... 

bytem trvale: ............................................................................................................................................ 

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem) a že účastník tábora 

neprodělal v posledních 6 měsících infekční onemocnění. 

Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před nástupem na tábor do 

styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není 

nařízeno karanténní opatření.  

Dále prohlašuji, že je mé dítě očkováno dle komplexního očkovacího schématu a je očkováno proti 

tetanu. 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo 

pravdivé. 

 

V…………………………………dne……………………………….…….. Podpis rodičů…………………………………................... 

 

 

 

 



Praktické informace pro Vás 
 

Tábor probíhá od pondělí do pátku. Budeme scházet od 7:30 do 8:00 na recepci Squash Areny 

a končit budeme v 16:00. Minimálně 30 minut před koncem tábora budeme již v prostorách Areny – 

bude tedy možné, po předchozí domluvě, pustit nebo vyzvednout dítě dříve.  

 

Co s sebou 

Na tábory vybavte děti vhodným sportovním oblečením, obuví pro vnitřní (halové) i venkovní aktivity 

a náhradním oblečením (vše s ohledem na počasí). V případě deštivého počasí se bude hodit 

pláštěnka, v případě slunečného počasí pokrývka hlavy a opalovací krém. Dále dětem přibalte velkou, 

uzavíratelnou lahev na pití. Láhev a ostatní věci je vhodné podepsat či jinak označit, aby nedošlo ke 

ztrátě nebo záměně mezi účastníky tábora. 

Výše kapesného na jednotlivé dny je na Vašem uvážení. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou 

mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese 

odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.  

 

Na výlet dejte dětem vhodnou obuv a oblečení dle počasí, batůžek, pití a oblíbenou mlsku. Výše 

kapesného je opět na Vašem uvážení – bohatě postačí 100 Kč. Děti s sebou budou mít od nás vydatné 

svačinové balíčky. 

 

Denní harmonogram 

7:30 – 8:00 scházení dětí a přivítání se 

8:00 – 9:00  aktivity dle zaměření tábora 

9:00 – 9:30 svačina 

9:30 – 12:00 aktivity dle zaměření tábora 

12:00 – 13:30 oběd a odpolední klid 

13:30 – 16:00 aktivity dle zaměření tábora 

16:00   zakončení tábora, vyzvedávání dětí 

 

Náplň tábora 

Na našem příměstském táboře se budeme věnovat sportovním aktivitám, ale i hrám rozvíjejícím 

logické myšlení a kreativním, odpočinkovým činnostem. Ze sportovních aktivit si účastníci vyzkouší 

squash, badminton, nohejbal, stolní tenis a adventure golf. Nachystané budou i netradiční sporty 

a malá slackline, na které budou moci děti rozvíjet své koordinační schopnosti. V půlce týdne s dětmi 

vyrazíme na dobrodružný výlet v okolí Liberce. 

 

Stravování 
Jídelníček Vám zašleme týden dopředu – pokud by se stalo, že by Vaše dítě nejedlo nějaké z jídel, 
prosíme Vás o zajištění vlastního obědu do krabičky nebo vydatnější svačiny. 
Má-li dítě speciální stravu (např. bezlepkovou) nebo silnou alergii, budeme rádi, když nás na to 
upozorníte v listu účastníka. Pokud Vaše dítě potřebuje velmi speciální dietu, prosíme Vás 
o připravení speciální stravy do krabičky. 
 
Kontakt Squash Arena Liberec 
Adresa: Olbrachtova 820, 460 15 Liberec 15 

Telefon: 482 750 506 nebo 605 759 094, web: www.squasharena.li, e-mail: info@squasharena.li 


