
 

 

         

Souhlasím s vyhotovením audiozáznamu a také s uvedením a použitím fotografií mého dítěte pro účely  
propagace akcí SVČ Vítkov:    ano                   ne 
 

 

 

       Ve ……………………….dne………………….2020.                                     podpis zákonných zástupců 

Středisko volného času Vítkov, příspěvková 
organizace 

 

Závazná přihláška na  
příměstský tábor  

LIGA SPRAVEDLONOSTI 
10. – 14. 8. 2020 

Bezručova 585, 749 01 Vítkov  

tel.: 732 607 373, 734 474 634 Pro děti ve věku: 7-12 let      

Vedoucí: Ing. Oldřich Sladkovský Cena tábora: 700,- Kč          

Údaje o dítěti    Termín:       
Příjmení Jméno Datum narození 

Rodné číslo Zdravotní pojišťovna Kód zdrav.poj. 

           

Adresa bydliště (trvalého pobytu)        
Obec Ulice Číslo popisné PSČ 

Údaje o rodičích (zákonný zástupce)       

Matka / Otec           
Příjmení Jméno Tel. do zaměstnání 

Tel. domů Mobil. tel. E-mail 

Obec Ulice Číslo popisné PSČ 

           

Jiná kontaktní osoba (vyplňte v případě, že v době konání tábora nebude  zákonný zástupce dosažitelný) 
Příjmení Jméno Tel. do zaměstnání 

Tel. domů Mobil. tel. E-mail 

Obec Ulice Číslo popisné PSČ 

           

Zdravotní stav dítěte         
Vypište veškeré poznámky ke zdravotnímu stavu dítěte - zdravotní potíže, předepsané léky, alergie, diety, doporučení lékaře 

Odchod dětí z PT (zatrhněte vhodnou variantu)       

A - dítě bude odcházet domů samo 

B - dítě bude odcházet s doprovodem rodičů, sourozence či kontaktní osoby uvedené na formuláři 

Prohlášení          

Účastník (oprávněná osoba) se svým podpisem zavazuje dodržovat všeobecné podmínky, které jsou součástí přihlášky a  
jsou zveřejněny na webovských stránkách SVČ v sekci Dokumenty. Zároveň potvrzuje přijetí lékařského posudku o 
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nebo odborném soustředění. Účastníci (v případě nezletilých jejich zákonní 
zástupci) svým podpisem stvrzují, že se seznámili s obsahem Vnitřního řádu SVČ Vítkov, p. o., který je zveřejněn v 
elektronické podobě na www.svc-vitkov.cz a v tištěné podobě přímo v SVČ Vítkov, p. o. Prohlašuji, že jsem dítě seznámil 
(a) s nutností respektovat řád a pokyny vedoucího tábora. V případě úmyslného poškození majetku jsem připraven (a) 
nahradit vzniklé škody. Podepsáním přihlášky zároveň stvrzuji, že jsem dítě seznámil (a) s přísným zákazem požívání 
alkoholu, omamných látek a kouření během tábora. S osobními daty bude nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních  údajů a ve znění pozdějších změn a doplnění. 


