
   

  
 

Příměstský tábor klubu Přístav 22.–27.8.2022 
 

Pořádá Klub Přístav, Církev bratrská Fontána v Karviné 
Centrum 2297/22, Karviná - Mizerov 734 01 

Karel Vrána, karel.vrana@gmail.com, +420 739 671 945 
  
  
Přihlašuji dítě – osobní údaje dítěte  
  
Jméno :  ________________________________    Datum narození: ____________________  
  
Příjmení: ________________________________   Zdravotní pojišťovna: ________________  
  
Bydliště: ____________________________________________________________________  
  
  
Údaje rodiče (zákonného zástupce)  
  
Jméno :  ________________________________    telefon:  ___________________________  
  
Příjmení: ________________________________   e-mail: ____________________________  
  
Bydliště: ____________________________________________________________________  
  
  
Prohlášení rodiče (zákonného zástupce)  
 

Přihlašuji své dítě závazně na uvedený křesťanský tábor a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se 
všemi pokyny pořadatele tábora a souhlasím s nimi. Beru na vědomí, že neuvedení důležitých 
okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň, či špatné vybavení může být důvodem k 
vyloučení z tábora. Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s pořízením i zveřejněním 
fotografií dítěte.  

V __________________________________________ dne __________________________  
  

Podpis rodiče (zák. zástupce)  ___________________________________________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  

Prohlášení o bezinfekčnosti  
  
Prohlašujeme, že náš syn (dcera)   _______________________________________________  
  
neprodělal(a) v posledních 14 dnech žádné závažné onemocnění, virové onemocnění, a tudíž je 
schopen(na) zúčastnit se letního pobytu.   
Dále prohlašujeme, že naše dítě nebylo ve styku s osobami, které onemocněly přenosnou 
nemocí. Toto prohlášení musí být podepsáno v den nástupu na tábor!  
  
V ____________________________________ dne ____________________  
  
Podpis rodiče (zák. zástupce) ______________________________________  
  
  
Toto prohlášení se předá při odjezdu vedoucímu letního tábora.  
Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato na akci!  
 
  

  
 

Informace o příměstském táboře 
Sraz každý den ve 13:00 u klubovny Přístav - Centrum 2297/22 Karviná Mizerov. 

Na každý den od 13 do 17 hod máme připravený zajímavý program. Děti se určitě nebudou 
nudit a to dokonce ani za špatného počasí, mohou přijít na jakkoli dlouhou chvíli a společně si 
s námi užít připravený program. 

Bude pro ně připravené i malé občerstvení a zajištěný pitný režim. Díky sponzorům a 
dobrovolníkům je tento týden pro děti zdarma. 

Protože máme omezené kapacity, tak je možné děti přihlásit dopředu. Stačí si vytisknout 
přihlášku, vyplnit, podepsat, vyfotit (naskenovat) a poslat na email: karel.vrana@gmail.com. 

Na sobotu pak připravujeme speciální rozloučení s létem, kde budeme rádi, když dorazí třeba 
i rodiče a projdou si to, co děti během toho týdne s námi prožili. 
 

Klub Přístav 

Klub Přístav je volnočasový klub Církve bratrské Fontána pro děti od 8 do 
15 let. Jsme součástí dětské organizace Dorostová unie, která sdružuje cca 
60 dalších podobných oddílů po celé ČR. 

Hlavní vedoucí: Karel Vrána, +420 739 671 945, karel.vrana@gmail.com 
 
www.cb.cz/karvina/pristav
 


