
      Tuto část odevzdat či zaslat na kontaktní adresu JAKA z.s. 

 

Číslo tábora – specifický symbol: 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Adresa vč. PSČ: 

 

Rodné číslo – variabilní symbol: 

 

Velikost trička:  140       152      S       M        L  

 

P L A V E C  –  N E P L A V E C         nehodící škrtněte 

 

Jméno a příjmení otce: 

 

Jméno a příjmení matky: 

 

Telefon domů/otec/matka: 

 

e-mail : 

 

Zaměstnavatel*: 

 

 
*údaj zaměstnavatel vyplňte v případě podání žádosti o příspěvek a následné fakturaci – 

nutný přesný název, adresa a IČO 

 

Spojení, na kterém se budete nacházet v době tábora: 

 

……………………………………………………………………... 

 

V:   dne:   

 

   ………………………………………………
      podpisy obou rodičů 

Tuto část odevzdat při odjezdu 
 

Číslo tábora – specifický symbol: 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Adresa vč. PSČ: 

 

Rodné číslo – variabilní symbol: 

 

Zdravotní pojišťovna: 

S sebou nebrat: 
Velké finanční obnosy, zlaté šperky, střelné a bodné zbraně, omamné a psychotropní látky, 

alkohol a tabákové výrobky. 

- provozovatel si vyhrazuje právo, v případě porušení tohoto zákazu, individuální posouzení 

nebezpečnosti takového jednání a rozhodnout o uschování věcí do konce pobytu, či v případě 

konzumace alkoholu, drog nebo tabákových výrobků ukončit po dohodě s rodiči dítěti pobyt.  

Ostatní: 
Rodiče potvrzují podpisem přihlášky: 

 že nezamlčeli žádné důležité skutečnosti o zdravotním stavu dítěte 

 že v případě úmyslného poškození majetku provozovatele dítětem, rodiče hradí vzniklou 

škodu. 

 provozovatel neručí za případnou ztrátu či poškození movitých věcí dítěte (mobil, tablet 

atd.)  

 proplacení poplatků za případné ošetření u lékaře bude vyžadováno po příjezdu. 

 organizační pokyny: návštěvy rodičů a jiných osob v táboře nejsou povoleny, pravidelně 

dětem pište. 

 že akceptují storno poplatek ve výši 15% ze zaplacené částky pobytu 

 

!!!!!! Nezapomeňte předat při odjezdu organizátorům  

kartičku pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny  a 

očkovací průkaz!!!!!!!!   

 
Po předchozích zkušenostech jsme se i v letošním roce rozhodli dětem na táboře ,,odebrat“ 

mobilní telefony, tablety a to na dobu, kdy bude probíhat program a dobu spánku. Je to z důvodu 

rušení nočního klidu a programu tábora, ztrát a komplikací. Děti budou mít telefony, tablety 

k dispozici každý den o poledním klidu (cca 13:00 – 15:00 hod.), jinak budou v úschově  

v trezoru u hlavního vedoucího tábora. 

 

V:    dne:  

 

        ………………………………………………
             podpisy obou rodičů 


