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POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE -  VYPLNÍ LÉKAŘ:  

Dítě JE – NENÍ zdrávo a schopno se zúčastnit letního stanového turistického tábora a 

absolvovat táborový program. 

Byl(a) očkován(a) proti: 

 

Dostal(a) sérum proti: 

 

Prodělal(a) tyto choroby: 

 

Zvláštní upozornění: 

 

 

V  ………………..   dne  ……………………..  Podpis a razítko lékaře ……………………….. 

VYPLNÍ RODIČE: 
  

Prohlašuji, že mé dítě  DOVEDE – NEDOVEDE  dobře plavat. 

Upozorňuji na (alergie, pravidelné užívání léků apod.) 

 

 

 

V …………………dne ……….…………..         ………………………………………………. 

                         Podpis zákonného zástupce táborníka 

Potvrzení o účasti na táboře obdrží všichni v poslední den tábora ! 
 Doporučujeme rodičům pořídit si před odevzdáním  kopii této přihlášky. 

 Přihlášku odevzdejte vyplněnou a podepsanou  do 15.5.2019 . 

 Tábor zaplaťte do 15.6.2019. Upřednostněte prosím platbu hotově oproti dokladu, převod z účtu na účet nebo 

vklad na účet oddílu na kterékoliv pobočce České spořitelny. Jako variabilní symbol použijte číslo přihlášky, 

které je stejné s přihlašovacím číslem na našich webových stránkách + 2019, např. 15 je VS 152019 bez 

lomítka. Bankovní účet je napsán ve spodní části přihlášky. 

 Pokud máte platné potvrzení od lékaře, že je dítě schopno se účastnit turistického stálého stanového 

tábora, dodejte nám prosím kopii – nebo jiné odpovídající potvrzení o zdravotním stavu.  Nemusíte poté 

vyplňovat druhou stranu přihlášky. Je potřeba ale potvrzení, že táborník je ŘÁDNĚ OČKOVÁN! 

 Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jímž se každý účastník 

musí řídit. Jejich nedodržení může vést k vyloučení bez nároku na vrácení táborového poplatku.  

 Tábor má zaměření turistické, tábornické, cyklistické a vodácké, nutné je vlastní kolo a povinné vybavení 

(přilba, osvětlení atd.). Podrobnější informace o táboře, odjezdu, příjezdu atd. obdržíte v průběhu června 2019. 

Sledujte prosím naše webové stránky www.cmoudik.cz   
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