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Dodatek k přihlášce – tábor Lichnov NAPLNO 
Tento dokument je dodatkem k elektronické přihlášce účastníka na letní tábor NAPLNO. 
Odevzdání dokumentu v den nástupu na tábor je nutné pro přijetí účastníka na tábor. 

• Tábor: Příměstský tábor NAPLNO Lichnov: Já chci být ten nejlepší! 
• Termín: 15. 7. – 19. 7. 2019 

Jméno účastníka:  _________________________ Datum narození: ________________ 

Prohlášení zákonného zástupce: 
a. Prohlašuji, že údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé a aktuální. 
b. Prohlášení o bezinfekčnosti: Prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky 

nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před zahájením tábora nepřišlo do styku s osobou nemocnou 
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

c. Prohlašuji, že jsem seznámen(a) se smluvními všeobecnými podmínkami uvedenými na webových 
stránkách http://www.tojstoraci.cz/ a s těmito podmínkami souhlasím. 

d. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

Výňatek ze smluvních všeobecných podmínek: 
a. V případě závazného porušení táborové řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí hlavního 

vedoucího vyloučen. Dítě se nebude moci účastnit dalších programů. Při úmyslném zničení majetku 
provozovatele tábora či jiného je rodič povinen uhradit škodu. 

b. Zákonný zástupce i děti souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto 
fotografií a videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce, např. v kronikách, tisku, na 
internetu apod. 

c. Účastník není na táboře pojištěn úrazovým pojištěním. Pořadatel tábora má sjednáno pojištění 
odpovědnosti ze své činnosti. 

Vyjádření rodiče: 
Souhlasím, aby účastník odcházel po skončení denního programu domů sám: ANO × NE (zakroužkujte) 

Kontaktní osoba po dobu tábora, pokud je jiná, než zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení: _____________________________ Tel.: __________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce: __________________________ Datum: 15. 7. 2019 
 

Krom tohoto potvrzení je v den nástupu nutné odevzdat také kopii Průkazu pojištěnce účastníka. 
 

Pořadatelem tohoto tábora Tojstoráci, z.s., Lichnov 555, 742 75, IČ: 294 58 463 
Hlavním vedoucím tohoto tábora je Mgr. Jiří Matúš. 


