
Závazná přihláška na tábor 
Turistického oddílu mládeže Bobr Beroun, TJ Lokomotiva Beroun z.s., který se koná u 

Nižbora od 30.7. do 7.8.2022 

 
Jméno a příjmení dítěte .................................................... datum narození ........................ 

Adresa trvalého bydliště ...................................................................... PSČ ...................... 

 

Identifikační údaje pro případnou komunikaci s rodiči (nebo např. přebírání dítěte) 

Jméno a příjmení otce ..........................................……................................................……. 

Telefon: …..……..……..…e-mail: ……........................................@....................................... 

Jméno a příjmení matky ...........................................……..................................................... 

Telefon: …..……..……..…e-mail: ……........................................@....................................... 

Kontaktní telefon a adresa v době konání tábora: ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zdravotní problémy  ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Další informace, které bychom měli vědět.  

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

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beru na vědomí následující podmínky: 
 
 - Každý účastník letního tábora podléhá táborovému řádu a je povinen uposlechnout 
pokynů vedení tábora. Hrubé nebo opakované porušení táborového řádu může být 
potrestáno i vyloučením z tábora bez finanční náhrady. 
 - Pokud účastník na táboře onemocní nebo se zraní a zdravotník tábora rozhodne, že 
jeho další pobyt by mohl jeho stav zhoršit nebo ohrozit ostatní účastníky, jsou rodiče 
povinni zajistit jeho odvoz z tábora. 
 - Pokud účastník způsobí škodu na táborovém vybavení, cizím majetku nebo jinou škodu, 
je povinen ji uhradit on nebo rodiče. 
- Souhlasím se zveřejněním fotografií a videa účastníka tábora na oddílovém webu a 
Facebookovém profilu a pro potřeby propagace oddílu a TJ Lokomotiva Beroun z.s. 
- V případě, že bude nutné dítě z tábora odvézt z důvodu zdravotních nebo kázeňských, 
zajistí rodiče tento odvoz co nejdříve. Nejdéle do 24 hodin. 
- Návštěvy rodičů na táboře jsou z organizačních a zdravotních důvodů zakázány. 
- Veškerá zdravotní omezení a problémy účastníka je nutné v přihlášce uvést, včetně 
poruch chování a jiných omezení. 
 

 
 

.................................................. 
            podpisy rodičů 
 
 
 
 
 
 



 

 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci  

 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 

Datum narození posuzovaného dítěte: 

 
Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé*) 

b) není zdravotně způsobilé*) 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)…………………………………… 

*)nehodící se škrtněte 

 

Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO-NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)………………………………………………………….. 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)…………………………………….. 

d) je alergické na……………………………………………………………………………….. 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)…………………………………………………. 

 
V souladu se zdravotními předpisy upozorňuji, že do hromadných zotavovacích akcí 
mohou být zařazeny pouze děti zdravé, nevyžadující zvláštní péči. Závazně rozhoduji, že 
dítě může být umístěno v táboře. 
 
Posudek je platný 2 roky od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této 
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 
 
Datum vydání posudku: 
 
 
 
 
 
        ................................................. 
                 razítko, jmenovka a podpis lékaře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předběžné informace pro táborníky a rodiče 

 

Příjezd na tábor je pro táborníky 30.7. v 17 hod. a odjezd 7. 8. ve 12 hod. Doprava vlastní.  
Prosíme, dodržujte časy příjezdu i odjezdu. 
Instruktoři a starší členové oddílu pojedou stavět tábor již 29. července a na táboře 
zůstávají. Účastníci stavění se budou po dobu výstavby stravovat ze svých zásob. 
Spát se bude ve velkých společných stanech odděleně dívky a chlapci.   
Stravování 5x denně + dokrmování hladovců. Vše pod dohledem zkušených vedoucích a 
zdatných kuchařek. 
 
Cena a platba tábora 
Členové oddílu se mohou přednostně přihlašovat do konce února. Potom oslovíme i 
táborníky mimo oddíl. Vyplněnou a naskenovanou přihlášku společně s posudkem o 
zdravotní způsobilosti dítěte zasílejte prosím na mail ds.custer@seznam.cz. 
 
Cena tábora je 3000,- (členové oddílu mají slevu 500,-). 
Zálohu ve výši 1500,- nebo celou cenu tábora posílejte na účet                                 
2329835010/3030.  
Platby v hotovosti nejsou možné. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka tábora.     
Veškeré další informace ohledně tábora dostanete v  předodjezdových informacích, které 
budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.tombobr.cz. 
 
Další informace 

• Vzhledem k tomu, že je tábor pouze 8 dní nebudeme dělat návštěvní den a návštěvy 
rodičů na táboře jsou zakázány. 

• Nebudeme umožňovat předčasné odjezdy dětí z tábora. Narušuje to program. Pokud 
Vaše dítě nemůže být na táboře po celou dobu, nepřihlašujte ho. 

• Pomocníky na stavění tábora uvítáme a zajistíme jim pitný režim. 

• Pokud nám chcete pomoct s bouráním tábora (což by nám velice pomohlo), přijeďte 
v neděli ráno. 

• Na závěrečný oheň prosím nejezděte. Budeme při něm zakončovat celotáborovou hru. 
 

Celotáborová hra 
Téma letošní celotáborové hry je STROJ ČASU. Z důvodu utajení více informací 
neprozradíme. Kostýmy na tuto celotáborovku si netvořte. Nebudou potřeba. 
 

Personální obsazení tábora: 
 

Hlavní vedoucí:   Daniel Sklenář 
Program:    Oldřich Helešic 
Zdravotník:    Blanka Žáčková 

Kuchařky:   Lenka Sklenářová 
                   Iveta Jiroušková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Daniel Sklenář, Stradonice 144, Nižbor 26705, tel: 605475267, e-mail: 
ds.custer@seznam.cz  

 
 
 
 

mailto:ds.custer@seznam.cz
http://www.tombobr.cz/


 
 
 
 


