
Propozice příměstského letního tábora 2015 

„Neználek“ 
…aneb – hledá se Všeználek… 

Provozovatel: Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí                                                

Název: „Neználek“ 

Místo konání: Vrchlabí – DDM Husova 212  

Termín 1 : 29.6 – 10.7.2015  …  Cena: 2.250 Kč 

Platí v případě ukončení školního roku v pátek  dne 26.6.2015. 

Termín 2 : 1.7 – 10.7.2015  …   Cena: 1.750 Kč 

Platí pro děti, které dostanou vysvědčení až 30.6.2015 – budou nastupovat ve 

středu 1.7.2015 

Věková kategorie: 1. – 5.tř. (pozn.: ukončená I. třída)                                              

Zaměření: rekreačně-sportovně turistický 

Vedení tábora: Zdeňka Bienová 

Zdravotní dozor: Zdeňka Bienová 

Stravování: školní jídelna ZŠ Vrchlabí, nám. Míru                    

Program: koupání, sportovní aktivity, soutěže, výtvarné dílny,  

       celodenní výlet, olympiáda, celotáborová hra…                   

S sebou: Sportovní oblečení, pláštěnku, pokrývku hlavy, sportovní uzavřenou 

obuv,  sluneční brýle, svačinu, osobní léky ( nutná domluva se zdravotníkem). 

V sáčku náhradní ponožky, tričko, tepláky, bačkory - po dobu tábora zůstávají 

v DDM.        
 

Dne 29.6.2015 nebo 1.6.2015  v den nástupu je nutno odevzdat:  
    prohlášení o bezinfekčnosti  s datumem 29.6 2015 nebo 1.6.2015 (dle nástupu) 
    průkaz pojištěnce nejlépe jeho fotokopii  
Nebudeme vyžadovat zdravotní způsobilost dítěte od lékaře.  
Termín odevzdávání přihlášek a finanční úhrada do 20.května 2015. 
 

Počet míst na táboře je limitován ( 45 míst ). O pořadí přihlášených účastníků 
tábora rozhoduje termín odevzdání přihlášky a dodržení termínu platby. 
 

Platit pouze - bezhotovostní platbou na účet DDM Pelíšek u Čs.spořitelny Vrchlabí 
č.ú. 1304139399/0800. Variabilní symbol : celé datum narození dítěte. 
Do platebního příkazu uveďte do kolonky  údaj pro vnitřní potřebu příkazce   

„Neználek“. 
Podrobný rozpis táborového programu vám bude zaslán na váš e-mail (psát čitelně do 
přihlášky) nebo na vaši adresu do 12.6.2015. Pokud vám nedojde, ozvěte se nám. 
 
Stornovací poplatek (odhlášení účastníka) po termínu uzávěrky činí:  

15% z celkové částky, pokud je doba nahlášení do 14 dnů před začátkem tábora 

25% z celkové částky, pokud je doba nahlášení změny do 7 dnů před začátkem tábora 

50% z celkové částky, pokud je doba nahlášení změny kratší, než 7 dnů před začátkem tábora 

Stornovací poplatek nebude účtován, pokud dojde ke změně z velmi vážných důvodů.  

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník z tábora vyloučen. 

V takovém případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady 

s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. 

Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností účastníků tábora. 

 

Informace: Vedoucí přím. tábora - Zdeňka Bienová 737462983 / zbienova@ddmvrchlabí.cz 

 

 

 

 

mailto:zbienova@ddmvrchlabí.cz


Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí -  Husova 212, 

Vrchlabí 543 01 
Přihláška na tábor 

 

Název tábora:…………...“Neználek“…………………aneb – hledá se Všeználek  

Termín:  ………………………………………………………          

Jméno účastníka:  ………………………………datum narození: ……..……………... 

Bydliště:  ………………………………………………………tel.,mobil: ………….……... 

e-mail:  …………………………………………čitelně 

 

Zdravotní stav (sdělte vrozené vady, alergie, fyzická a jiná omezení!): 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zdravotní pojišťovna: ……………………………. 

Plavec:        ano – ne – částečně 

 

Jméno rodičů:…..……………………………………………………tel..:……………. 

Adresa v době trvání tábora :  

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

 

Další důležité informace o dítěti:………………………………………….. 

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

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s propozicemi tábora, a souhlasím se všemi 

uvedenými podmínkami. 

 

 

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

 

 

 

Prohlášení zákonného zástupce dítěte 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti/ jméno /………………………………….……... 

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

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že 

v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou 

nemocí.  

Dítě je schopno zúčastnit se PT při DDM  od 29.6.2015…do…10.7.2015……………… 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

Ve Vrchlabí dne………………….                            

     …………………………………….............................. 
                                        Podpis zák. zástupce dítěte ze dne, kdy dítě nastupuje na tábor 

 


