
Přihláška na příměstský tábor klubu Velryba 

Skuteční hrdinové dřívějších dob 

 

 

 
V den nástupu dítěte na příměstský tábor odevzdejte prosím následující dokumentaci: 

 kopii průkazky zdravotní pojišťovny 

 prohlášení o bezinfekčnosti a způsobilosti dítěte k programu 

 prohlášení odchodu dítěte z příměstského tábora – pokud si dítě nebudete vyzvedávat a bude odcházet samostatně  

 případné užívané léky dítěte. 
 

 Příchod na tábor: 

 Vedoucí přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení programu uvedeného v informacích o příměstském táboru.  

 Pokud rodič nebo odpovědná osoba (zákonný zástupce) přivede dítě dříve, odpovídá za něj i přesto, že se dítě nachází 
v prostorách školy, až do doby zahájení příměstského tábora. Vedoucí za dítě v tomto čase nezodpovídá. Sraz bude u 
hlavního vchodu školy, pokud vedoucí neurčí jinak, mezi  8:00 – 8:15 hodin. 

 Odchod z tábora: vedoucí odpovídají za svěřené děti až do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci. Svým 
podpisem může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo 
pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte.   

 Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne vedoucího a porušuje táborový řád, je vedoucí oprávněn 
vyloučit dítě z tábora. 

 Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými: 

 
V ……………………….. dne ………………….  ……………………………… 
  podpis zákonného zástupce 

 

Pořádá: Dětský klub Velryba pro děti ve věku od 10 do 15 let  

Termín: 18. 8. – 23. 8. 2014      //     Pondělí – Pátek 8:00 – 18:00 a Sobota od 14:00 – 19:00h. 
Místo konání: ZŠ Buttulova Chotěboř 

Osobní údaje dítěte 

Jméno a příjmení: 

Ulice, číslo: 

Obec, město: PSČ: 

Rodné číslo: Telefon: e-mail: 

Státní příslušnost:                            Třída ZŠ:                        

Zdravotní pojišťovna:  

Osobní údaje zákonného zástupce 

Zákonný 

zástupce 

 

 

Příjmení, jméno, titul: Telefon domů: 

Adresa (včetně PSČ): 

Zaměstnavatel: Telefon do práce: 

Poměr k dítěti: e-mail: 

Cena tábora 
Cena: 50 Kč / den – (v ceně je zahrnuto 2x svačina, oběd, pitný režim) 

Přihlásit se můžete nejpozději do 18. 8. 2014 

Jak se přihlásit? 
Telefonicky na číslo: 739 671 945 nebo email: karel.vrana@gmail.com. 

Přihlášku poté stačí přinést první den nástupu na tábor a rovněž na místě uhradit níže Vámi vybrané dny. 

Přihláška na jednotlivé dny 

Zakřížkujte dny, na které dítě přihlašujete: 

  Po 18.8.                                  Čt  21.8. 

  Út  19.8.                                 Pá  22.8.  

  St  20.8.                                  So  23.8.  

Tábor začíná každý den ráno v 8:00 hod.  

Prosím dbejte o včasný příchod vašeho dítěte. 

Každodenní program bude končit v 18:00 hod. 

mailto:karel.vrana@gmail.com


PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

(potvrzení o bezinfekčnosti a způsobilosti dítěte k programu) 

 

Prohlašuji, že moje dítě: 

Jméno………………………………………………………dat. narození…………………………. 

Bydliště …………………………………..……..………..………………………………………... 

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař 

mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě 

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční nemocí. 

Alergie na: ……………………………………………………………………………………….. 

Příznaky: ………………………………………………………………………………………… 

Vážnější nemoci z minulosti či současnosti: ……………………………………………………… 

Dlouhodobá léčba-pravidelně užívané léky:…………………………………………………….. 

Omezení sportovních aktivity: ………………………………………………………………….. 

Prohlašuji, že dítě je plně způsobilé a seznámené s programem příměstského tábora a s jeho 

pravidly. Souhlasím, aby se moje dítě účastnilo sportovních aktivit, konaných na příměstském 

táboře. 

 

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

                 Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 
 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍCHODU A ODCHODU DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

(Vyplníte pouze, pokud dítě bude docházet samostatně) 

 

Souhlasím s tím, aby moje dítě docházelo na tábor a opět se vracelo domů samo. V opačném 

případě doplňte, kdo bude dítě přivádět a vyzvedávat. 

 

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

 

 

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

Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

 

 

V………………………………………………dne……………………………………………….. 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: Tento list vyplňte v den nástupu a odevzdejte při odjezdu vedoucím!!! K tomuto 

listu dodejte kopii zdravotního průkazu a návod k dávkování případných léků dítěte. 

 



PODROBNÉ INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU  

KLUBU VELRYBA V CHOTĚBOŘI 

Vážení rodiče, 

děkujeme, že jste přihlásili vaše dítě na příměstský tábor v Chotěboři, který v tomto roce pořádáme 

ve spolupráci se ZŠ Buttulova pro děti ve věku od 10 do 15 let.  

 

Termín tábora: 18. 8. – 23. 8. 2014 // Pondělí – Pátek 8:00 – 18:00h. a Sobota od 14:00 – 19:00h. 

 

Sraz a vyzvednutí dětí: 

Sraz mezi 8:00 a 8:15 u hlavního vchodu ZŠ Buttulova v Chotěboři.  

Vyzvednutí dětí mezi 17:45 a 18:00 tamtéž. 

Při předání dítěte (první den dítěte na táboře) je potřeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti 

(podepsané v den nástupu dítěte) a způsobilosti dítěte k programu, kopii kartičky pojištěnce a 

případné užívané léky dítěte. 

Pracovník má právo na srazu odmítnout viditelně nemocné dítě.  

Pokud bude vyzvedávat dítě cizí osoba, musí mít písemné povolení od rodičů. 

 Dítě může ke škole docházet a odcházet i samo kromě 1. rána, kdy ho musíte ke škole přivést a 

vyřídit administrativu s vedoucím. Pokud bude mít dítě prohlášení o příchodu a odchodu dítěte 

na příměstský tábor, vedoucí ho u ZŠ Buttulova propustí po ukončení. 

 Pokud budete chtít, abychom dítě propustili během dne dříve, tak nám to prosím sdělte osobně 

nebo písemně s Vaším podpisem.  

 
Kde bude program probíhat: 

Základnou bude ZŠ Buttulova, kde bude k dispozici školní kuchyně, kde si budeme vařit a 

tělocvična na volnočasové aktivity v případě nepříznivého počasí. 

V případě dobrého počasí bude program probíhat na školním hřišti ZŠ Buttulova.  

 

Stravování dětí: 

V ceně tábora je 2x svačina, které nám připraví dobrovolníci z Horní Krupé a oběd, který připraví 

zkušení vedoucí.    

 

Co bude potřeba: 

 

- Nejpozději v den nástupu na příměstský tábor odevzdáte přihlášku,  kopii kartičky pojištěnce a 

potvrzení o bezinfekčnosti hlavnímu vedoucímu.  

- Informujte vedoucího o zdravotním stavu dítěte. 

- Nezapomeňte také na pravidelné léky pro dítě. 

- Vedoucí může v případě, že dítě nebude zdravé, odmítnout. 

 

Co vzít s sebou? 

 

- láhev na pití 

- přezůvky do školy 

-Pravidelné léky a léky proti alergii. 

- kapesníky 

- případně drobné kapesné dle uvážení rodičů (např. na zmrzlinu) 

- boty a oblečení do tělocvičny, 

-  pokud máš florbalku a míček, tak si to vezmi s sebou  

- ručník a mýdlo  (po sportech bude možnost se osprchovat) 

- pláštěnku pro případ deště na výletě 

 

 



Kapacita příměstského tábora:  

maximálně 20 dětí na jeden den tábora. Každý den bude pro tyto děti zajišťovat program 7 

zkušených vedoucích. Vzhledem k věkovému rozptylu dětí budou některé programy společné a 

některé oddělené. 

 

Platby: 

Cena tábora je pro děti: 50,- Kč na den (tábor je dotován ze sponzorských darů). Na místě 

vystavíme potvrzení. 

Pokud byste chtěli tento příměstský tábor podpořit více, budeme vděční za jakýkoliv příspěvek. 

Rovněž na místě můžeme vystavit potvrzení. 

Předpokládaný program tábora:   

Den  Název  Poznámky  Témata hrdinů 

Po – 18.8.  Netradiční hry  Hry v týmech, seznamování dětí.  Důvěra 

Út – 19.8.  Sportovní den  Florbal, Fotbal, Stolní tenis, Ringo, Odvaha 

St –  20.8.  Výlet  Hry na Koukalkách Pravda 

Čt – 21.8.  Tvořivý den  Tvoření spolu s pohybovými aktivitami. Přátelství 

Pá – 22.8.   Pevnost Boyard  Akční a týmové soutěže. Smíření 

So – 23.8.  Holiday Párty   Závěr příměstského Tábora. Vděčnost 

Změna programu vyhrazena. 

Každý den se děti seznámí s nějakou postavou, která bude odpovídat dané charakterové vlastnosti.  

 

Pravidla příměstského tábora: 

1) Dbát pokynů vedoucího tábora a bez jeho souhlasu se nevzdalovat mimo tábor. 

2) Být ohleduplný k druhým dětem a táborovému vybavení. 

3) Nenosit na tábor nebezpečné, anebo cenné předměty. 

4) V případě úrazu nebo ubližování druhými vždy informovat vedoucího tábora. 

5) V případě nevhodného chování účastníka tábora vedoucí kontaktují rodiče, aby si svoje dítě 

vyzvedli. 

 

Těšíme se na spolupráci a věříme, že vaše děti s námi prožijí příjemný týden prázdnin. 

Kontaktní osoba klubu Velryba:  

Hlavní vedoucí: 

Karel Vrána 

mob: 739 671 945 

e-mail: karel.vrana@gmail.com 

web: cb.cz/hk/velryba 

 

 


