
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Hodonín 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ TÁBOR 
 

Termín tábora: 8. – 15. 7. 2022 
Var.symbol: Cena:   3.200,- Kč 

včetně trička 

Příjmení dítěte: Jméno dítěte: 

Rodné číslo            Státní 
občanství: 

Zdravotní 
pojišťovna: 

Adresa 
trvalého pobytu 

Škola: Třída: 

Jméno + příjmení 
zákonného zástupce 

Adresa 
trvalého pobytu 

Telefon  
zák. zástupce 

  
e-mail 

 

 

Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité pro pobyt dítěte na táboře (zvyklosti, problémy, dohlédnout na… aj.): 

 

Velikost trička v době konání tábora: (je v ceně) 
 

Zálohu 1000,- Kč uhraďte do 15.2.2022 pod příslušným 
variabilním symbolem. 

  
FAKTUROU 

 
faktura bude vystavena na základě 
objednávky od přispívající organizace 

Zbylou částku uhraďte nejpozději do 30.4.2022 

převodem na účet OSH pod příslušným variabilním 

symbolem (VS). 

  
PŘEVODEM 

 
na č. účtu u KB: 

3238671/0100 

 

Jako VS použijte rodné číslo bez lomítka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. 
 

SVÝM PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI: 

* zálohou 1000,- Kč 
* zaplacená cena bude vrácena pouze v případě onemocnění (potvrzení lékaře) nebo z vážných rodinných důvodů 

* shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. Je s nimi nakládáno 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány 

* osobní údaje v této přihlášce jsou požadovány dle Vyhlášky 389/2006 Sb. o vedení dokumentace škol a školských 
zařízení a školních matrik a o předávání údajů a dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky 

* rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich 
použitím při prezentaci a propagaci činnosti OSH např. v kronikách, tisku, na internetu atp. 

* na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim 

* podle příslušných předpisů Vám může na tábor přispět odborová org., zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. 

Storno: 

Odhlášení 30 dní před datem odjezdu na tábor, podložené lékařským potvrzením – storno 300,- Kč. 

Neúčast na vlastní žádost nejpozději 30 dní před dnem odjezdu – 50 % z celkové ceny tábora. V době kratší než 30 dní 
před dnem odjezdu – 100 %. 

Prosíme o vyplnění hůlkovým písmem a čitelně!!! 

Dne: 
Podpis  

zákonného zástupce 

 

 


