
Burešův sportovní tábor na téma Asterix a Olympijské hry

Pořadatel: Jaroslav Bureš a Šachová škola HŘÍBATA, pobočný spolek Jezdců Brno

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Termín tábora: 10. – 16. 7. 2022           Cena tábora: 3200 Kč

Díl A.

Jméno dítěte:...........................................................Rodné číslo:..........................................

Bydliště:..................................................................Telefon domů:.......................................

e-mail: ………………………………………………………………………………………

Forma úhrady: 
- fakturou

Přihlašuji tímto závazně své dítě na shora uvedený tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno 
dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy1. Jejich 
nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na navrácení táborového 
poplatku. Dále beru svým podpisem na vědomí výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte 
(jsou uvedeny v „Informacích a pokynech“, které tvoří nedílnou část této přihlášky). V případě nemoci, 
úrazu a jiných výjimečných situacích si odvezu své dítě na vlastní náklady z tábora.

V dne: podpis zákonného zástupce:

Místo pro jiná sdělení / přání:

Upozornění rodičů na zdravotní / psychické problémy dítěte

Všechny táborové předpisy jsou zveřejněny na internetové stránce www.bures1993.cz



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K LETNÍMU TÁBORU
Naším cílem jsou spokojené děti i rodiče
1. Obecně: Přihláška na tábor, Táborový řád a Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na 
tábor. Přihláškou se zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto 
všeobecných podmínek. Děti se scházejí 10. 7. 2022 od 15:00 do 17:00. v místě konání tábora ( Adresa: 
Zubří 57, 592 31 Zubří ( kraj Vysočina  ). Odtud také proběhne odjezd z tábora 16. 7. 2022 od 9:00 do 
11:00. Rodiče jsou o tomto informováni vedoucím tábora osobně na schůzce nebo emailem před 
táborem. Po dobu tábora zajištěno stravování 5x denně + pitný režim.
2. Účastník dětského tábora dodržuje táborový řád, režim dne a pokyny vedoucích. Pokyny směřují 
hlavně k bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Je povinen zdržet se chování, které může poškozovat 
ostatní účastníky. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si pořadatel 
vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník letního tábora se 
k vybavení a prostorám kde se tábor koná, chová vždy šetrně. Každý účastník si na tábor přiveze vlastní 
pokrývku hlavy, krém na opalovaní, láhev na pití,  a další věci, které uzná rodič za vhodné.
3. Zákonný zástupce se zavazuje před nástupem na LT seznámit dítě přiměřeným způsobem s 
táborovým řádem.
4. Zákazy: Na táboře jsou zakázány mobilní telefony. Proto Vám nabízíme následující – budete moci 
volat na telefonní číslo + 420 792 775 158 v době od 18:00 do 19:00, kde Vám podáme informace nebo 
Vaše dítě k telefonu.
5. Podmínkou přijetí zájemce na letní dětský tábor je zákonným zástupcem podepsaná závazná 
přihláška, včasné zaplacení táborového pobytu a předání aktuální nástupní a lékařské dokumentace 
účastníka tábora nejpozději v den nástupu na tábor.
6. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke 
zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného 
zástupce právní i finanční důsledky.
7. Cenové podmínky a způsob úhrady: V případě neuhrazení LT ve stanoveném termínu, tj. nejdéle do
30. 6. 2022, bude přihláška účastníka LT zrušena a na jeho místo přijat náhradník.
8. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem táborového pobytu Závaznou přihlášku zrušit. 
Zrušení pobytu se provádí písemnou formou emailem či dopisem na adresu hlavního vedoucího tábora a 
je stornován ke dni, v němž byl doručen. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě 
předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 9. 
těchto smluvních podmínek.
9. Storno podmínky:
Zrušení přihlášky na letní tábor ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte) je možné pouze 
písemnou formou (poštou či emailem) nebo osobně s hlavním vedoucím tábora.
a) Objednatel (zák. zástupce) je povinen při zrušení pobytu uhradit storno poplatek ve výši:
- Při zrušení účasti do 30. 6. je nutné zajistit náhradu, jinak si pořadatel odečte náklady 1 400 Kč.
b) Vracení plateb v mimořádných případech v průběhu letního tábora:
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu LT bez udání důvodu nebo "z individuálních pocitů" rodičů, 
poplatek za LT se nevrací
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které 
budou rodiči písemně prokázány (onemocnění dítěte) bude rodičům vrácena část ceny tábora po 
odečtení dosud vzniklých nákladů
- bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vykázáno z letního tábora, bude vrácena částka odpovídající
výši stravného za zbývající dny pobytu, kdy již nebude přítomno
c) Případné vrácení poplatku nebo jeho části bude uskutečněno po účetní uzávěrce akce v době
mezi 14. – 30. 9. 2022. Dřívější výplata na místě tábora není možná.
10. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a 
souhlasí s nimi, poučí své dítě o přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat,
poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s podmínkami účasti svého dítěte na příměstském táboře a 
souhlasíme s nimi.

V Zubří dne: ............................. ....................................................................
podpis zákonných zástupců



T á b o r o v ý ř á d
Pro dobrou náladu, klidný průběh tábora a hlavně kvůli bezpečí všech je velmi důležité, aby existovala 
pravidla, která říkají, čeho se vyvarovat abychom si celý pobyt užili. Jejich dodržování ze strany všech 
účastníků považujeme za nezbytné, stejně jako i všichni pracovníci tábora musejí dodržovat řadu 
pravidel. Cílem tábora je vytvořit dobrou partu dětí i vedoucích, kteří se budou na tábor rádi vracet. Za 
nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník vyloučen z tábora a 
poslán domů bez finanční náhrady.
1. První den tábora vedoucí seznání děti s plánovaným programem, s režimem dne, bezpečností práce v 
rámci každodenních aktivit, po ukončení dne seznámí děti s programem na další den.
2. Pohyb dětí – dětem není dovoleno samostatně se vzdalovat z místa pobytu. Dítě se nikdy nevzdaluje 
od skupiny na výletě.
3. Při přesunu z místa na místo dodržují pravidla silničního provozu a přepravní řády.
4. Při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.
5. Účastníci tábora udržují čistotu ve svém okolí, v místě pobytu, řídí se výhradně pokyny dospělých, 
dodržují základní hygienické návyky a chování – WC, pořádek v prostorách, mytí rukou, převlékání se, 
nakládání s mokrými věcmi, apod.
6. Po celou dobu LT /také ve stravovacích zařízeních/ se chovají děti slušně, poslouchají pokynů 
vedoucího tábora – poděkování, zdravení, udržování pořádku kolem sebe. Dodržujeme mezi sebou 
zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování), nepoužíváme sprostá slova, hrubé výrazy.
7. Osobní věci si nosí děti s sebou nebo je odkládají na místo k tomu určené – toto určuje vedoucí 
tábora. Veškeré ztráty děti okamžitě hlásí svému vedoucímu.
8. Každý úraz, nevolnost a jiné zdravotní potíže hlásí účastníci vedoucímu tábora!
Není možné, aby dítě volně disponovalo léky či vitamíny. Léky, které dítě užívá, předají rodiče 
zdravotníkovi v den nástupu na tábor, uvedou toto do Přihlášky a informují zdravotníka. V době tábora 
děti nahlásí zdravotníkovi nález klíštěte, pouze on je vytahuje a ošetří a zajišťuje jejich evidenci.
9. V kolektivu se všichni účastníci chovají společensky a kamarádsky, ohleduplně, respektují a tolerují 
jeden druhého, úmyslně si fyzicky ani slovně neubližují. Hry jsou zábava, proto platí: S úsměvem, umím 
vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.
10. Pokud bude mít dítě pocit nespravedlnosti či špatného zacházení, má možnost kdykoliv se obrátit na 
hlavního vedoucího tábora nebo na kteroukoli dospělou osobu v táboře, ke které mám důvěru.
11. Vždy všechny vypůjčené věci v pořádku a včas vrátím na určené místo.
12. Alkohol, drogy, kouření, manipulace s otevřeným ohněm, násilí a sexuální hrátky mezi dětmi jsou na
táboře přísně zakázány. Je také zakázáno nosit na tábor ostré předměty, nůž či jakoukoliv jinou zbraň.

Táborovým pravidlům rozumím a budu je dodržovat

Podpis účastníka tábora …………………………………….. dne: .....................…



Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře + šachovém soustředění

Jméno a příjmení dítěte ..................................................................................................................…

Datum narození ..................................................................................................................…

Adresa trvalého bydliště ..................................................................................................................…

Část A 
Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci (DT + šachové soustředění)
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*) ..........................................................................................................................................................…
.............................................................................................................................................................

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B - Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
b) je proti nákaze imunitní (typ/druh) ...................................................……..………..………...
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ...................................................……….
d) je alergické na ....................................................…………..…..………….…………………..
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ..............................................................................…

datum vydání posudku .....................................…  …………………………………………..
podpis, jmenovka lékaře
razítko zdravotnického zařízení

Poučení:
Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o 
péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se 
oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického 
zařízení (popřípadě lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo.
Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním 
jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby .............................................................................................................
Vztah k dítěti .........................................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ....................................................................

____________________________
podpis oprávněné osoby

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ........................................................
[Stvrzuje se přiloženou ”doručenkou”] ...................................................................
*) Nehodící se škrtněte



Nástupní list účastníka dětského tábora + potvrzení o bezinfekčnosti dítěte
(datum vyplnění a podpisu zákonného zástupce nesmí být starší 1 den před odjezdem dítěte na tábor)

místo tábora ....................................................................... termín .......................................................…

jméno a příjmení dítěte ..................................................... datum narození ..........................................…

bydliště ............................................................................. RČ .............................................................…

ukončená tř. ZŠ ............... pojišťovna ............................... plavec - neplavec (označte P - N) .............…

u svého dítěte upozorňuji na (léky, alergie...): ......................................................................................…

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

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

adresa a telefon zákonného zástupce domů i do zaměstnání (pevná linka a mobil) .............................…

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

.....................................................................................................................................................................

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, chřipka, apod.) a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nepředepsal karanténní opatření. Není
mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou
nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.

V ....................................... dne .....................…  ________________________
podpis zákonného zástupce


