
Letní prázdniny se rychle blíží a mnozí z nás rodičů řeší nerudovské „Kam s ním?“. Kam 
s dítětem, když dva měsíce dovolené jsou v kategorii sci-fi, když nechceme poslat dítě na 
ulici, když mu chceme dopřát prázdninové zážitky s kamarády, ale nemůžeme být s ním?  
Známe a nabízíme alespoň částečné řešení: 
 
 

TJ Viktoria Vestec pořádá ve spolupráci se Sportovištěm obce Vestec 
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
týdenní turnusy v termínech od 30.7. – 24.8. 2012 

 
Tábor je určen pro věkovou kategorii 7-14 let. Pro děti je kromě dohledu zajištěna 3x denně 
strava, pitný režim a dny plné zábavy a her. V programu nebude chybět ani výlet a naučná 
výprava do přírody. Chceme navštívit nejen Průhonický park, ale například i Skanzen 
v Přerově nad Labem nebo Botanicus v Ostré na Nymbursku. Nebude-li počasí přát výletům, 
je připraven náhradní program v naší tělocvičně, kde  můžeme uspořádat turnaje v deskových 
hrách nebo stolním tenise, případně hrát divadlo. 
 
Předběžný program:  
Pondělí: Hon na lišku 
Úterý:  Příroda okolo nás 
Středa:  Celodenní výlet 
Čtvrtek: Olympiáda pro všechny 
Pátek:  Karneval 
Změna v programu vyhrazena. 
Při účasti pouze na celodenním výletu bude cena stanovena zvlášť. 
Cena tábora je stanovena jako alternativní podle potřeby rodičů, a to: 
Celý týden         1.800,- Kč 
Jednotlivé dny      400,-Kč/den 
 
Kontaktní osoba: J. Roubíčková, roubickovajaroslava@seznam.cz,  
Formulář Přihlášky je ke stažení „zde“. 
 
Zde naleznete přihlášku na PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI, který TJ  Viktoria  Vestec 
pořádá ve spolupráci se Sportovištěm obce Vestec v týdenních turnusech v termínu od 30.7.  – 
24.8. 2012. V přihlášce naleznete všechny potřebné informace o organizaci tábora a 
smluvních  podmínkách včetně upřesnění způsobu platby, formuláře na potvrzení o zdravotní 
způsobilosti dítěte k účasti na táboře, soupis věcí, které dát dítěti s sebou a další upřesňující 
informace. 
 
Termín odevzdání závazných přihlášek: nejpozději do 15.7.2012 
Termín uhrazení: nejpozději do 15.7.2012 
č.ú: 385251379/0800 
 
 
Místo předání a převzetí: TJ Viktor Vestec 
Čas nástupu:   7:45 – 8:00 
Čas vyzvednutí:  17 hod. 
 
 



	  

Závazná	   přihláška	   na	   příměstský	   tábor	   pro	   děti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Termín	  tábora	  30.7.2012.-‐	  24.8.2012	  
 
Údaje o dítěti 
Jméno: ……………………………… Příjmení: …………………………………………….. 
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 
Datum narození: ……………………………, rodné číslo1: ………………….……………… 
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………… 
Telefon domů: ……………………………................................................................................ 
Telefon do zaměstnání: ……………………………………………………………………….. 
 
Zvláštní záznamy a informace 
(např. užívání léků, zdravotní omezení)………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Týdenní turnus:      Jednotlivé dny: 

 30.7. – 3.8.2012      pondělí   
 6.8. – 10.8.2012      úterý 
 13.8. – 17.8.2012      středa 
 20.8. – 24.8.2012      čtvrtek 

 pátek 
 
Souhlasíme se smluvními podmínkami stanovenými organizátory tábora a přihlašujeme tímto 
výše uvedené dítě k pobytu. 
 
   
V případě závažného přestupku souhlasím s tím že, bude dítě odesláno na udanou 
adresu na náklady rodičů, a vyřazeno z dalšího pobytu bez nároku na vrácení peněz.  
 

 
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí. 

Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. 
Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 

zákona č.101/2000Sb., v platném znění. 
 
 
 
 
Datum:     _ _ . _ _ . 2012                                                       ………………………………….. 
                                                                                                    Podpis zákonného zástupce 
 
 
 
                                                
 

Registrační číslo: 


