
Přihláška na dětský tábor MORAVEC 2017
Termín: 15.7.2017 – 29.7.2017

Provozovatel: Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 4c, 627 00  Brno, IČ: 67585051, http://tabor.tomashnilica.com

1. část přihlášky (zašlete obratem zpět)
jméno a příjmení dítěte:

adresa:

datum narození: rodné číslo:

matka: otec:

povolání: povolání:

tel.: tel.:

E-mail:

sourozenci na 
táboře:

zájmy:

předchozí účast na 
táboře (kde a kdy):

jiná sdělení vedoucím
tábora:

platba poukazu:
číslo účtu: 27-4565830237/0100 KB a.s. Brno

variabilní symbol: v emailu přihlášky nebo rodné číslo dítěte

cena: 4.790,- Kč

forma úhrady: složenkou - příkazem1

Požaduji vystavit fakturu pro 
zaměstnavatele:

ANO -  NE1

pokud ANO, uveďte prosím v příloze fakturační adresu, IČO (DIČ), 
adresu pro zaslání faktury, případně text faktury nebo kontakt na vaše 
finanční oddělení

1 Nehodící se škrtněte

Vyplňte 1. část přihlášky a zašlete co nejdříve na adresu:
Mgr. Tomáš Hnilica
Olomoucká 81
627 00  Brno

Nebude-li vyplněná přihláška vrácena zpět na uvedenou adresu a poukaz zaplacen do 
termínu 1.5.2017 bude rezervace místa pro Vaše dítě zrušena a postoupena dalšímu 
zájemci.

Stornovací podmínky:
10 % z ceny - při doložení nemoci lékařem
20 % z ceny - zrušení minimálně 30 kalendářních dní před nástupem pobytu
30 % z ceny - zrušení 10 –29 kalendářních dní před nástupem pobytu
50 % z ceny - zrušení 2 – 9 kalendářních dnů před nástupem pobytu
100 % z ceny - zrušení poslední den před nástupem nebo nenastoupí-li vůbec

Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § č.5 zákona č.101/2000Sb.o 
ochraně osobních údajů. Dále souhlasím s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace 
Letního dětského tábora Moravec.

Datum: ….......................................................
Podpisy rodičů (zákonného zástupce)



Přihláška na dětský tábor MORAVEC 2017
Termín: 15.7.2017 – 29.7.2017

Provozovatel: Mgr. Tomáš Hnilica, Ondřeje Veselého 4c, 627 00  Brno, IČ: 67585051, http://tabor.tomashnilica.com

2. část přihlášky (odevzdejte při nástupu na tábor)
jméno a příjmení dítěte:

adresa:

datum narození: rodné číslo:

prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař ani okresní hygienik nenařídil dítěti karanténní opatření, a není mi též známo,
že dítě v uplynulých třech týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. V
běžném denním režimu dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, nevolnost apod.) a je
schopno zúčastnit se pobytu na dětském táboře.

zdravotní stav dítěte
Prosíme o přesné uvedení závažných
nemocí nebo dalších potíží.
Případně lze přiložit zdravotní průkaz.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
(dle vyhlášky č. 106/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., příloha 3)

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a)  je zdravotně způsobilé *
b)  není zdravotně způsobilé *
c)  je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) * ...............…....................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní 
způsobilosti.

Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ANO – NE

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ............................………............................................

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ........................…............................

d) je alergické na ..........................................................................................................

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka).......................................................................

datum vydání posudku: …............................                …..…..…......................................
                                                                                                        podpis, jmenovka lékaře
                                                                                                        razítko zdrav. Zařízení
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve
znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se
podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek
vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží
jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

platba poukazu: 27-4565830237/0100 KB a.s. Brno, variabilní symbol: v emailu přihlášky nebo rodné číslo dítěte, 
částka: 4790,- Kč
Adresa tábora: RS Česká pošta - Moravec, Moravec 118, 592 54
1

Termín tábora: 15.7.2017 – 29.7.2017
odjezd: 15.7.2017 v 9,00 hod od  Janáčkova divadla, Brno
příjezd: 29.7.2017 tamtéž v 12,00 hod.

Na tábor doporučujeme mimo jiné vzít s     sebou:
Celkově teplejší oblečení, teplákovou soupravu, plavky, pláštěnku, holínky, pevnou obuv, tenisky, trika, pyžama a další 
oděv se zřetelem možného deštivého a chladného počasí, drobné hry, speciální potřeby pro činnost, ve které Vaše dítě 
vyniká, je vhodné provést seznam všech věcí, dále drobnou hotovost, doporučujeme cca 300,- Kč.
Nedoporučujeme s     sebou:
Potraviny (max. na cestu), větší částky peněz, drahocenné předměty, rádia a jiné cenné přistroje.
Nedoporučujeme vybavovat děti mobilním telefonem.
Ubytování bude v chatkách, povlečení nebo spacák nabalte dětem s sebou.
Průkaz, případně fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny společně s touto vyplněnou 
II. částí přihlášky odevzdejte lěkaři na vstupní prohlídce při nástupu na tábor.

Datum: ….......................................................
Podpisy rodičů (zákonného zástupce)

Svým výše uvedeným podpisem potvrzuji všechna prohlášení uvedená ve druhé části přihlášky.


	Přihláška na dětský tábor MORAVEC 2017

