
Závazná přihláška na příměstský tábor Městské knihovny Beroun  

Název tábora: S kompasem a knihou se neztratíš! 

Věková skupina: ZŠ 

Termín: 24. 7. - 28. 7. 2023 

Jméno a příjmení dítěte: 

Číslo čtenářského průkazu: 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

Zdravotní pojišťovna: (kopii zdravotní kartičky prosím přiložte k přihlášce)  

Bydliště: 

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): 

 

E-mail: 

Mobil: 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Jsem seznámen/a se 

smluvními podmínkami a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních 

údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. § 5, odst. 2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou 

poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k 

evidenčním a statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním 

stavu dítěte. Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních 

materiálech MK Beroun. 

Smluvní podmínky 

Cena zahrnuje: obědy, pitný režim, výlety, jízdné, vstupné, celotýdenní interaktivní 

program, táborová trička, náklady na odměny a ceny do soutěží a her 

Způsob úhrady: jednorázová platba 3000,- Kč splatná do 30. 6. 2023 

- hotově v knihovně 

- na bankovní účet: 4538131/0100 

VS: datum narození dítěte (bez interpunkce, tj. DDMMRRRR) 

poznámka pro příjemce. Celé jméno dítěte 

V………………………………………………… Podpis rodičů…………………………… 



www.knihovnaberoun.cz dospele2@knihovnaberoun.cz 

PRAKTICKÉ INFORMACE 

Tel: 311 621 947 

Tábor začíná v pondělí 24. 7. a končí v pátek 28. 7. 2023. 

Příchod do knihovny od 8.00 - 8.30 hodin. 

Odchod z knihovny od 16.30 do 17.00 hodin. 

Příchody a odchody dětí: 

Dítě bude docházet do knihovny samo: ANO     NE 

Dítě bude odcházet z knihovny samo:  ANO     NE 

Dítě budeme do knihovny odvádět: ANO     NE 

Dítě budeme z knihovny vyzvedávat:   ANO     NE 

Jména dalších osob, které budou dítě vyzvedávat:……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Co s sebou: 

- vhodné turistické oblečení a kvalitní obuv  

- pláštěnka/pokrývka hlavy - podle aktuální předpovědi počasí  

- batůžek vhodný na pěší turistiku 

- dopolední a odpolední svačina 

- kapesné dle uvážení 

- přezůvky do knihovny 

 

Co nechat doma: 

- mobilní telefon a jiné drahé věci 

 

 

 

 

 

 



DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1 - alergie ANO - NE   jaké:   ……………………….……  

 

2 - užívá léky ANO - NE   jaké:   …………………………….  

 

3 - zdravotní omezení ANO - NE   jaké:   ……………………………. 

 

4. speciální požadavky na stravování     ANO - NE jaké:   …………………………….  

 

(celiakie, diabetes, vegetariánská strava apod.)  

 

5 - jiná sdělení pro vedení tábora: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

V první den nástupu dítěte na tábor podepíše rodič čestné prohlášení o zdravotním stavu 

dítěte. 

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem knihovny. 

Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte nebo podezření, že by 

dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem 

vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ DÍTĚTE 

(potvrzené v den nástupu na tábor) 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………  

 

narozenému …………….. bytem …………………………………………… 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel 

apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není 

mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které 

onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se příměstského letního tábora. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s řádem a organizací tábora. Jsem si 

vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 

pravdivé. 

Telefonické a emailové spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na letním 

příměstském táboře: 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

V ……………………...dne………………               Podpis rodičů ………………….. 


