
Přihláška na příměstský tábor Lesního klubu Sojka 
 

 

Provozovatel: Spolek Pod Holednou Jundrov, z.s., se sídlem Absolonova 2, Brno, 624 00  

Zřizovatelem Lesního klubu Sojka 

IČO: 04520688 

Číslo účtu: 2400937184/2010 

Statutární zástupce: Barbora Mališová, tel. 777 446 153, email: barzal@atlas.cz 

Kontaktní osoba: Adéla Janíková, tel. 774 35 05 85 

Email: skolka.sojka@gmx.com 

 

1. JMÉNO DÍTĚTE a NÁZEV TÁBORA 

 

Název a termín tábora (vyplní rodič): 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: 

Bydliště: 

Zdravotní pojišťovna a číslo pojištěnce: 

 

2. JMÉNO RODIČE 

 

Jméno a příjmení rodiče: 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

Telefon: 

Email: 

 

Rodič prohlašuje, že se před nástupem dítěte na příměstský tábor LK Sojka seznámil s 

Provozním řádem pro příměstské tábory Lesního klubu Sojka, který je k dispozici na 

webových stránkách www.lesniklubsojka.cz . Rodič se zavazuje, že bude dodržovat Provozní 

řád pro příměstské tábory LK Sojka.  

 

3. PLATBA 

 

Výše platby za příměstský tábor LK Sojka pro školní rok 2017/2018 je stanovena na 2300Kč/ 

5 dní. Cena zahrnuje stravné (oběd + odpolední svačinka). Cena nezahrnuje dopolední svačinku ( 

chystá rodič) a výdaje na výlety a exkurze, které se během tábora mohou konat. 

 

Přihláška na tábor je závazná po uhrazení zálohy 1000Kč na účet zřizovatele. Do poznámky je nutné 

napsat jméno dítěte a název tábora. Zálohu je nutné uhradit nejpozději do 15.6.2018. 

Doplatek 1300Kč se platí v hotovosti v den nástupu na tábor (mějte prosím přesnou hotovost). 

Záloha je vratná pouze v případě zajištění náhradníka. V opačném případě záloha propadá ve prospěch 

zřizovatele.  

 

http://www.lesniklubsojka.cz/


 

4. PŘEDÁVÁNÍ a VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

 

Pravidla pro předávání a vyzvedávání dítěte jsou podrobně popsána v Provozním řádu pro 

příměstské tábory Lesního klubu Sojka. Rodič se zavazuje tyto pravidla respektovat a 

dodržovat. 

 

Vyzvedávání dítěte z LK Sojka je zajištěno osobně jeho rodiči. Rodič může předem určit 

max. 2 pověřené osoby, které budou oprávněny vyzvedávat dítě z LK Sojka: 

 

jméno a příjmení……………………………………………… 

status v rodině (vůči dítěti) ........................  

datum narození…………………...  

telefon ………………….. 

adresa trvalého bydliště………………………………………. 

 

jméno a příjmení……………………………………………… 

status v rodině (vůči dítěti) ........................  

datum narození…………………...  

telefon ………………….. 

adresa trvalého bydliště………………………………………. 

 

5. INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE 

 

Informace o zdravotním stavu dítěte (prosím zaškrtněte): 

 

a/ dítě je zdravé, může absolvovat příměstský tábor 

b/ dítě vyžaduje speciální péči v oblasti (zakroužkujte a specifikujte):   

 

zdravotní:  

  

smyslové:  

  

tělesné:  

  

stravování:  

  

jiné 

 

c/ jiná zdravotní sdělení o dítěti: 

 

alergie: 

 

trvale užívané léky: 

 



jiná omezení: 

 

Rodič prohlašuje, že Informace o zdravotním stavu dítěte, která je podmínkou přijetí dítěte na 

příměstský tábor LK Sojka, obsahuje přesné, pravdivé a úplné údaje. 

 

 

Přihlášku prosím podepište a v digitální podobě pošlete na adresu skolka.sojka@gmx.com. 

Poté ji přineste v den nástupu na příměstský tábor a předejte průvodkyním. 

 

Ve smyslu evropského Nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/ 2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se shromažďováním, 

uchováváním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, 

kterým je LK Sojka, jehož zřizovatelem je Spolek Pod Holednou Jundrov, z.s., IČO 04520688 

a souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity pro účely vedení 

dokumentace spojené s příměstským táborem.  

Svým podpisem rovněž souhlasím s pořizováním fotografií a videí během příměstského 

tábora a jejich případným použitím na webových stánkách LK Sojka, na FB stánkách LK 

Sojka či na reklamních materiálech LK Sojka (např. letáčky). 

 

 

 

V  Brně  dne ………………….  podpis rodiče .......................................................   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skolka.sojka@gmx.com

