
 

Přihláška na tábor Střela 2019 
pro členky a členy Junáka – českého skauta 

 
Závazně přihlašuji svou dceru  
 
Jméno a příjmení:  
 
Datum narození: RČ: 
 
Bydliště:  
 
na skautský letní tábor Střela 2019 konaný v termínu od 30. 6. 2019 do 13. 7. 2019 pořádaný Junákem – 
českým skautem z.s., střediskem Střelka Kralupy nad Vltavou.  

Rodiče (zákonní zástupci) 
jméno matky (zákonného zástupce): 

………………………………, tel.: …………………… 

jméno otce (zákonného zástupce): 

………………………………, tel.: …………………… 

 

Zákonný zástupce se zavazuje: 
- že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti              

dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a souhlas s               
poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. 

- že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady. 

Zákonný zástupce bere na vědomí: 
- že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez             

nároku vrácení táborového poplatku 
- že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky               

člena do organizace (viz text na http://bit.ly/2p4pihy) 

Dcera vlastní tyto slevové průkazky na vlak/MHD: 

 

 

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor. 

 
V ……………………… 

dne …………………… 

  

 
 

podpis zákonného zástupce 
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PROHLÁŠENÍ  
Jako zákonný zástupce uděluji tímto souhlas, aby moje dcera:  
 
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Bydliště:  
 
na táboře pořádaném Junákem, střediskem Střelka v termínu od 30. 6. 2019 do 13. 7. 2019 
  
- byla v případě neodkladné potřeby (doprava k lékaři za účelem ošetření a v jiných nutných případech) 
přepravována osobním autem nebo jiným vozidlem určeným k přepravě osob, které určí vedoucí akce 
včetně určení řidiče.  

- se stravovala způsobem určeným vedoucím akce jednotně pro účastníky akce, včetně toho, že v 
určených případech se bude sama podílet na přípravě jídla, nebo že bude konzumovat jídlo připravené 
ostatními účastníky akce. (Výjimku tvoří děti s alergiemi a jinými zdravotními omezeními, kde je strava 
podávána podle požadavků rodičů.)  

- se zásadně podřizovala úkolům uloženým vedoucím akce, nebo osobou, kterou vedoucí akce k tomu 
určí, pokud úkoly budou přiměřené zdravotnímu, fyzickému a psychickému stavu dítěte a nebude se 
jednat o úkoly snižující lidskou důstojnost a o úkoly v rozporu s dobrými mravy.  
 

 
V Kralupech nad Vltavou dne …………….…..  

 
Podpis zákonného zástupce dítěte ……………………………….. 
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BEZINFEKČNOST  
/prohlášení zákonných zástupců dítěte/  
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mé dceři:  
 
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Bydliště:  
 
změnu režimu. 
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, zvracení, apod.) a hygienik ani ošetřující 
lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do 
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopné zúčastnit se letního skautského 
tábora Střela 2019 v termínu od 30. 6. 2019 - 13. 7. 2019 pořádaného Junákem – českým skautem z.s., 
střediskem Střelka Kralupy nad Vltavou.  
 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  
 
Dítě bere pravidelně tyto léky 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
kdy ……………………………………………………………………………………….….………………………... 
kolikrát (množství) ………………………………………..…………………………………………………………. 
Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod.? Popište včetně projevů a alergenů. 
.……………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Jiné sdělení (závažná choroba, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se dítě 
vyhýbá, hyperaktivita, zvýšená náladovost, specifické rady nebo prosby atd.): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prohlašuji, že mé dítě: dovede / nedovede plavat * 

* nehodící se škrtněte 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 30. 6. 2019 
 
……………………………………………………..  
podpis zákonného zástupce dítěte  
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INFORMACE O TÁBOŘE STŘELA 2019 
Místo: Tábořiště Střela, u vesnice Malá Černá Hať 
Termín: 30. 6. - 13. 7. 2019 
Cena: 3000,-  
Splatnost: do 15. 6. 2019 na účet střediska.  
 
Č.Ú.: 2801050859/2010 
Variabilní symbol: RČ dítěte  
Specifický symbol: 4110  
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – Kvítka Střela 2019 
V případě potřeby je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele.  
 
Storno podmínky:  
- Pokud by dítě nejelo na část tábora z jiných než zdravotních důvodů, budeme vracet z celkové částky 
100,- Kč za den, který dítě na táboře nebude.  

- V případě vážných a náhlých zdravotních důvodů se lze domluvit individuálně. 

Poštovní adresa: 
Skautský tábor Střela  
u p. Trnky 
Malá Černá Hať 
pošta Mladotice  
331 41 
 
Telefonní kontakt na tábor:  
V době konání tábora se budeme snažit držet neustále aktivní alespoň jedno telefonní číslo.  
Tereza Hardtová – 776 789 266 
Marie Měkotová – 721 580 155 
Petr Tulach - 724 337 592 
 
Vedoucí tábora: Tereza Hardtová 
Další vedoucí: Marie Měkotová, Martina Nehasilová, Eliška Váňová, Petr Tulach, Alena Fialová  
Zdravotník: Marie Měkotová 
 
Odjezd na tábor bude společný. Stejně jako v předchozích letech, i letos poprosíme o vyzvednutí děvčat 
z tábora rodiči a to v sobotu 13.7. okolo poledne. Bližší čas bude dopředu oznámen. 
 
Na tábor si balíme do beden, které budou odvezeny hromadně, na zádech si povezeme krosny se 
zbytkem věcí. Termín rozdávání prázdných a vybírání sbalených beden bude dopředu oznámen.  
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