
  

Č.p.: _________   Var. symbol: _______________ 
LUNA Příbor, středisko volného času, p.o. 

Dukelská 1346, 742 58  Příbor 
telefon: 556 725 029 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 
Název tábora: 

 

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

Termín konání: 

2. 3. - 6. 3. 2020 

Místo konání: 
Luna Příbor 

Cena poukazu za osobu: 

 

800 Kč 

 

Údaje o přihlášeném dítěti: *) Povinné údaje. 

Jméno a příjmení: *) 

      
Datum narození: *) 

      

Zdravotní pojišťovna: *) 

      

Bydliště: *) 

      

      

PSČ: *) 
      

Telefon: 
      

Údaje o rodičích dítěte: Musí být uveden alespoň jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce. 

Jméno a příjmení otce (nebo jiného zák. zástupce): *) 

      

Jméno a příjmení matky: *) 

      

Bydliště (uveďte pouze, je-li odlišné od dítěte): 
      

      

Bydliště (uveďte pouze, je-li odlišné od dítěte): 
      

      

Telefon: *) 

      

E-mail: 

      

Telefon: *) 

      

E-mail: 

      

Prohlášení: Seznámil jsem se s podmínkami účasti dítěte na táboře a souhlasím s nimi. 

V __________________ dne ________ 2020. 

 
Podpis: 

V __________________ dne ________ 2020. 

 
Podpis: 

 Existují-li skutečnosti, které mohou komplikovat pobyt dítěte na táboře (např. psychické problémy, pomočování, alergie 

aj.), uveďte to, prosím, na zadní straně přihlášky. 

 

 

LUNA Příbor, středisko volného času, p.o. 
Dukelská 1346, 742 58  Příbor 

kontaktní osoba:  Kateřina Bukovjanová, telefon: 556 725 029, mobil: 778 013 156 

   

PODMÍNKY ÚČASTI 
 

1. Vyplněnou přihlášku odstřihněte a s podepsaným prohlášením rodičů zašlete, poštou nebo odevzdejte osobně 

v LUNĚ Příbor, svč. 

2. O tom zda byla přihláška potvrzena nebo odmítnuta budete informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě 

jejího potvrzení je přihláška závazná. Budete informováni o částce, kterou máte uhradit, a bude Vám přiděleno číslo 

(slouží jako variabilní symbol pro případ, že úhradu provedete bezhotovostně).  

3. Platbu proveďte do 28. 2. 2020  osobně nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 35-7957150277/0100, konstantní 

symbol: 0308, variabilní symbol: přidělené číslo (ve zprávě pro příjemce můžete uvést jméno dítěte). Přihlásíte-li 

dítě po 15. 6. 2020 proveďte platbu do 5 pracovních dnů od potvrzení přihlášky.. 

4. Zjistíte-li po zaplacení, že se dítě nemůže tábora zúčastnit, neprodleně nám odstoupení oznamte a požádejte 
o vrácení peněz, a to na základě písemné žádosti zákonného žadatele. 

5. Pokud dítě nenastoupí bez odstoupení, platba se nevrací.  

6. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro evidenci účastníků a pro výkon zdravotní péče na táboře a je s nimi 

nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Rodiče i účastník souhlasí s fotografováním 

dítěte v rámci prováděné činnosti, s archivací pořízených fotografií a jejich použitím při prezentaci a propagaci naší 

činnosti např. v tisku, na internetu, v kronikách a atd. 

7. Účastníci jsou povinni řídit se táborovým řádem a respektovat pokyny vedení tábora. Účastník, který hrubě poruší 

táborový řád, může být vyloučen z tábora, a to bez nároku na vrácení finanční částky za zbývající dny.  Zákonný 

zástupce odpovídá za škody způsobené dítětem. 

8. Nedoporučujeme dětem dávat na tábor cenné věci, zejména šperky, mobilní telefony, rádia, přehrávače aj.  

 


