
Závazná přihláška na letní Tábor s TikTokery 2022
PeJaRoLi, z.s. 

Adresa: Svatý Jan- Hrachov 45, Kamýk nad Vltavou 262 63
Termín: 27.7-3.8.2022                                 

   Jméno a příjmení ...................................................................................

   Datum narození ..................................   Místo narození .......................

   Věk:………
   Adresa bydliště:

   Město .................................... Ulice, č.p. ...............................

   PSČ .........................               Rodné číslo ............................

   Je žákem ZŠ: ............................................... Třída: ..........................

  Zdravotní pojišťovna: .........................          Národnost: ..........................

  Zaškrtněte dítě je:         dobrý plavec       průměrný plavec        neplavec

Jméno matky:............................................  Telefon:...........................
Email:.....................................................

Jméno otce:................................................  Telefon:...........................
Email:.....................................................
Cena tábora: 7.990,-Kč (ubytování, strava 5 x denně + celodenní pitný režim, výlety,..)
Prohlašuji, že své dítě nepřihlásím v uvedeném termínu do jiného tábora. Zároveň potvrzuji, že jsem byl seznámen 
se storno podmínkami a souhlasím s nimi v té podobě, jak jsou uvedeny níže.

Odvolání účasti před nástupem
21-15 dnů před konáním LT

14-8 dnů

7 a méně dnů

70%(z dané ceny)

50%(z dané ceny)

30%(z dané ceny)

Omluvení účastníka je nutné provést  zásadně písemnou formou.V případě neomluvené neúčasti poplatek propadá
celý. Pokud dítě odjede z tábora dříve, a to na žádost rodičů, organizátor akce zbytek poplatku nevrací.
Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § č.5 zákonač. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů. Dále souhlasím s pořízením fotografií a případnýmzveřejněním v rámci propagace spolku 
PeJaRoLi, z.s., 140 02 094

    
  ..........................................................
         podpis zákonného zástupce



List účastníka tábora  

Letní tábor spolku PeJaRoLi, z.s.
Písemné prohlášení:

Prohlašuji, že 

jméno, příjmení.................................................. dat. narození .............................. 

adresa bydliště..................................................................................................... je úplně zdráv(a) a okresní hygienik ani 
ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření ani zvýšený lékařský dozor a že mi není známo, že by v posledních dvou 
týdnech přišel (přišla) do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou. Jsem si plně vědom(a) 
právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé

V ............................ dne 27.7.2022 .....................................................

podpis zákonného zástupce 

UPOZORNĚNÍ

Trpí alergií na ......................................................................................................

Pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování):

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

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

Jiná sdělení o dítěti:

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

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

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a je povinen uposlechnout 
pokynů vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora.

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

podpis zákonného zástupce

Toto prohlášení musí být vystaveno, podepsáno a odevzdáno v den nástupu na tábor.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle podmínek GDPR platných od 25. 5.2018.

  Kdykoli máte právo požadovat od předsedy spolku PeJaRoLi, z.s. 
(na  adrese  info@taborstiktokery.cz)  přístup  k  osobním  údajům,  jejich  opravy  nebo
výmaz,  popřípadě  omezení  zpracovaní,  vznést  námitku  proti  zpracování  nebo svůj  souhlas
kdykoliv  odvolat, a to písemně na adresu sídla spolku  PeJaRoLi, z.s. nebo zasláním  e-
mailu na adresu info@taborstiktokery.cz

Jméno a příjmení dítěte: ..................................................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ...............................................

       .......................................
Podpis zákonného zástupce



Informace pro rodiče
Email: info  @  taborstiktokery.cz  
Adresa: Svatý Jan- Hrachov 45, Kamýk nad Vltavou 262 63

Termín: 27.7.–3.8.2022

Liběna Řápková (hlavní vedoucí)
Telefon: +420 733 557 688

Email: libenkarapkova@seznam.cz

 Osvědčení -hlavní vedoucí dětského tábora

 Kurz- Zdravotník na zotavovacích akcích

 Osvědčení z táborové akademie

Romana Řápková (zástupce hl. vedoucí)
Telefon: +420 733 484 818

Email: rapkova.r@seznam.cz

 Kurz -Zdravotník na zotavovacích akcích

 Osvědčení z táborové akademie

Petr Kopecký

Telefon: +420 777 040 920

Jakub Jíra 

Email: jakub.jira@jakubjira.cz

mailto:info@taborstiktokery.cz

