
MLÝN Radouňka 
PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 

 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 
Název tábora:  Jak to funguje 
Průvodci:   Lucie Švehlová, Martin Kolář 
Datum konání:  12. 7. - 16. 7. 2021 
 
Přihlašujeme závazně naše dítě: ..................................................................……………............  

Rodné číslo: ...........……........................ datum narození…………………………………………….……….  

Zdravotní pojišťovna: .............................................................................................................  

Bydliště: .................................................................................................................................  

Zákonný zástupce: ……………………………………………………Tel.+e-mail: ……………………………………. 

Zákonný zástupce: ……………………………………………………Tel.+e-mail: …………………………………… 

Vyzvedávat bude: ………………………………………………………………………………………………………………  

Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.): ...............................................................  

Alergie, omezení v jídelníčku a jiné: …………………………………………………………………………………..  

Souhlas s uveřejněním fotografií pořízených v průběhu tábora: ANO x NE  

Plavec: ANO x NE, úroveň plavecké zdatnosti:  

 
 

Sejdeme se každý den v 8:00 v přírodovědném centru. 

 

Tábor je plánovaný jako výjezdový – každý den je plánována exkurze, pokud by to epidemiologická 

situace nedovolovala, budeme se snažit zajistit náhradní program. Zrušení tábora by bylo až krajním 

řešením. 

 

Co budou děti potřebovat:  

Ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny účastníka tábora a potvrzení o bezinfekčnosti s datem 

nástupu na tábor. Batoh a do něj pláštěnku, lahev s pitím, svačinu, oblečení vhodné do přírody a 

úměrné počasí, případně dle typu tábora. Pokud to epidemiologická situace umožní tábor bude 

výjezdový, tzn. každý den podnikneme výlet na nějaké zajímavé místo naším minibusem. 



Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem.  

1. Jiné osobě, než uvedené v této přihlášce bude dítě vydáno pouze na základě písemné plné moci!  

2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (mobilní 

telefony, osobní věci, cennosti), s ohledem na to, že jejich držení po dobu programů se 

nedoporučuje.  

3. Dále je zakázáno do objektu centra a na místa konání příměstských táborů vnášet jakoukoliv 

pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na 

zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků tábora. Rovněž tak platí přísný zákaz vnášení, přechovávání, 

či užívání návykových, psychotropních a omamných látek.  

4. V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek či hrubého porušení 

táborového řádu, může být dítě z příměstského tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv 

peněžní částky.  

5. Níže podepsaný zákonný zástupce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby se jejich, na této 

přihlášce uvedené, nezletilé dítě zúčastnilo činností souvisejících s programem a provozem daného 

příměstského tábora (doprava minibusem). Dále rodič výslovně potvrzuje svým podpisem, že se 

seznámil s výše uvedenými podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.  

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

 

Podpisy rodičů (zákonných zástupců) ……………………………………………………………………................. 

 

Přírodovědné centrum Mlýn Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, U Dolního Skrýchova 176,  

tel.: + 420 775 149 755 ( Nikol Krajníková), e-mail: info@mlynradounka.cz, www.mlynradounka.cz 



Pravidla pro přihlášení na příměstský tábor  

Přihlaste děti, prosím, na příměstský tábor nejpozději do 31. 5. 2021 a částku 2.600 Kč uhraďte, 

prosím nejpozději do 30. 6. 2021 (na základě faktury). 

1. Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, v elektronické podobě na email: 

info@mlynradounka.cz nebo ji zašlete na adresu Přírodovědné centrum Mlýn Radouňka, U 

Dolního Skrýchova 176, 37701 Jindřichův Hradec. 

 

2. Přihlášku Vám e-mailem potvrdíme.  

 

3. Po potvrzení přihlášky Vám vystavíme fakturu  ve výši 2.600 Kč. 

 

 Po připsání platby je dítě na příměstský tábor závazně přihlášeno.  



PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA  

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (jméno a příjmení):  

datum narození:  

adresa bydliště:  

změny režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel atd.) a 

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 se účastnit tábora ve dnech:  

Jsem si vědom (-a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé.  

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

Jméno a podpis zákonného zástupce…………………………………………………………… 


