
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2020 
TERMÍN TÁBORA: 18. července 2020  –  1. srpna 2020 

MÍSTO KONÁNÍ TÁBORA: Letní dětský tábor Pod Kapličkou, 382 05 Brloh, okres Český Krumlov 

PROVOZOVATEL: Spolek dětský tábor Cvrčkův mlýn, U garáží 1435/4, Praha 7 - Holešovice, 170 00, IČO : 08803854   
KONTAKTY: Jaromír MEDUNA (hlavní vedoucí), e-mail: jarmed.006@seznam.cz, mobil: 728 466 841                                                 
Robert BARKMAN (zástupce hlavního vedoucího), e-mail: robert.barkman@seznam.cz, mobil: 728 310 755 

           web táborové skupiny: https://cvrckuv-mlyn.webnode.cz/  

TYP AKCE: Letní dětský tábor se všeobecným zaměřením, ubytování v podsadových stanech, pevná stavba jako 

       marodka a kuchyně v místě, tekoucí pitná voda, toalety suché/chemické, sprcha s vanou a teplou vodou, 

       bez elektrifikace, doprava vlastním autobusem, jídlo 5x denně, pitný režim, zdravotník záchranář ZZS, 

       zkušení vedoucí, auta a dostatek řidičů pro řešení mimořádných situací 

 

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště (Ulice, č.p./č.o., obec, PSČ)   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo:   ………………………………………     Zdravotní pojišťovna:   ………………………………………    Třída ZŠ/gymnázia:   …… 

Zúčastnilo se již nějakého LDT:   ANO  NE (zakroužkujte/zvýrazněte) 

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (je nutné uvést vždy i druhou osobu blízkou, i kdyby nebyla z. zástupcem) 

1. Jméno a příjmení / vztah k dítěti:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Trvalé bydliště (Ulice, č.p./č.o., obec, PSČ):   ……………………………………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………………………………… 

    Mobilní telefon:   ……………………………………………….    e-mail:   …………………………………………………………………………………… 

Další osoba, která má důvěru zákonného zástupce 1. a souhlasí s jeho zastupováním v případě jeho indispozice: 

2. Jméno a příjmení / vztah k dítěti:   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Trvalé bydliště (Ulice, č.p./č.o., obec, PSČ):   ……………………………………………………………………………………………………………… 

           …………………………………………………………………………………………………………… 

    Mobilní telefon:   ……………………………………………….    (e-mail:)  …………………………………………………………………………………… 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O DÍTĚTI: (zakroužkujte/zvýrazněte) 

Schopnost plavání na jistotu:  neplavec 25m (1 bazén)  50m (2 bazény)  více než 100m 

Schopnost jízdy na kole: nejezdí  základní mimo silnice          silnice do 10 km          silnice nad 10 km 

Velikost trička (číselná + lépe i XXS/XS/S/M/L/XL):   …………………………………………………………………. 

SDĚLENÍ RODIČŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE: (posouzení způsobilosti praktického lékaře není vyžadováno) 



Prohlašuji, že toto dítě je schopné aktivně se účastnit této akce, a to především svým zdravotním stavem fyzickým i 
psychickým, návyky a schopnostmi. Ke dni 18. 7. 2020 netrpí žádnou nemocí, postižením, omezením nebo odchylkami 
od fyziologické normy s výjimkou uvedených níže. Má sociální návyky a obecné schopnosti odpovídající jeho věku. 

Dítě má všechna povinná očkování: ANO  NE (zakroužkujte/zvýrazněte) 

Chronická onemocnění / aktuální zdravotní problémy:   ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

Alergie (lékové, potravinové, jiné):   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Užívané léky a jejich dávkování: 

 

 

Hmotnost dítěte:   ………………    Dietní omezení:    ………………………………………………………………………………………………………… 

Omezení fyzické zátěže:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jiná omezení (strach z něčeho, výchovné problémy, problémy v kolektivu):   ……………………………………………………………… 

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

PLÁNOVANÝ POZDNÍ NÁSTUP NA TÁBOR / PŘEDČASNÝ ODJEZD Z TÁBORA / VLASTNÍ DOPRAVA: 

Datum nástupu na tábor:  ………………………………………………………..   Čas (alespoň přibližně):  ……………………………………… 

Datum odjezdu z tábora:  …………………………………………………………   Čas (alespoň přibližně):  ……………………………………… 

Dopravu zajistíme do / z (místo převzetí dítěte):   ……………………………………………………………………………………………………. 

Vedoucí jsou schopni dítě vyzvednout / dopravit: České Budějovice, Český Krumlov, Křemže, Brloh náves dle dohody 

CENA TÁBORA, ÚHRADA 

Cena tábora je 5 600 Kč/osobu, tábor trvá 14 dní a 14 nocí – tj. 14 lůžkodní, cena za 1 lůžkoden je 400 Kč/os. 

Při plánovaných nestandardně dlouhých pobytech dítěte – viz. výše – je cena vypočtena na počet absolvovaných dní a 
odečítá se 500 kč za dopravu. 

Informace o platbě vám budou zaslány přes email po přihlášení dítěte. 

splatnost do 30. dubna 2020    

 

STORNOPOPLATKY jsou uvedeny ve Stanovách LDT v přiloženém dokumentu a na                                 

https://cvrckuv-mlyn.webnode.cz/vseobecne-podminky/ 

SVÝM PODPISEM POTVRZUJI KE DNI 18.7.2020 ÚPLNOST A PRAVDIVOST VŠECH UVEDENÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ A 
DÁLE, ŽE JSEM SE SEZNÁMIL, ROZUMÍM A SOUHLASÍM SE VŠEMI PODMÍNKAMI PROVOZU LDT BRLOH 2020, KTERÉ 
JSOU UVEDENY VE STANOVÁCH LDT na webových stránkách spolku. 
 

Datum a podpis zákonného zástupce uvedeného výše pod č.1   …………………………………………………………….. 


