
                          PŘIHLÁŠKA
NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

2023
TERMÍN (vybraný termín označte křížkem):
10.7. - 14.7.  Mimoni           31. 7. - 4. 8.  Návrat do budoucnosti

17. 7. - 21.7.  Zootropolis 7. 8. - 11. 8. Harry Potter   21. 8. - 25. 8.  Piráti z Karibiku
24. 7. - 28.7.  Jako v pohádce 14. 8. - 18. 8.  Úžasňákovi

DÍTĚ

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození: Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní stav (alergie,léky): Plavec ( ano / ne):
Má dítě nějaké omezení (běh, 
námaha, nevolnost v autobuse):

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Jméno a příjmení:
Vztah k dítěti:
Telefon:
E-mail:

Osoby, které jsou oprávněné dítě vyzvednout
Jméno a příjmení / vztah k dítěti / telefon:
Jméno a příjmení / vztah k dítěti / telefon:
Dítě může přijít a odejít samo:

Přihlašuji závazně své dítě na Příměstský tábor (dále jen „PT“) ve shora uvedeném termínu a plně 
souhlasím s podmínkami PT a s organizačním řádem. Po obdržení e-mailu, že dítě bylo na PT 
přijato, se zavazuji uhradit nejpozději do 30. 4. 2023 zálohu ve výši 500 Kč; v případě podání 
přihlášky po tomto datu se zavazuji uhradit zálohu 500 Kč nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od obdržení e-mailové zprávy o přijetí dítěte na PT. Záloha je nevratná; v případě odhlášení dítěte 
z PT bude záloha vrácena jen v případě, že místo bude obsazeno jiným zájemcem. Doplatek tábora 
ve výši 2000 Kč doplatím nejpozději 20. 6. 2023.  V případě, že nebude k příslušnému datu uhrazen 
a místo nebude obsazeno jiným zájemcem, uhrazená záloha automaticky propadá a dítě 
bude z příslušného tábora vyřazeno.

Souhlasím s pořizováním fotografií v průběhu Příměstského tábora a s jejich použitím k propagačním 
účelům Rodinného centra Parníček a jeho provozovatele Rodinného centra Parníček, z.s.
Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Souhlasím se zdravotním ošetřením během příměstského tábora a v případě akutního úrazu 
(např. zlomenina) či nemoci (např. zánět slepého střeva) souhlasím s tím, aby mé dítě bylo ošetřeno 
v nemocničním zařízení. O vzniku jakéhokoliv úrazu či onemocnění vyžadujícího lékařské ošetření 
budu okamžitě informován na výše uvedené telefonní číslo.

V __________________ dne _________________ _______________________________
podpis zákonného zástupce



INFORMACE PRO RODIČE

Příchod dítěte: 7.00 – 8.00 hodin
Vyzvednutí dítěte: 15.00 – 16.30 hodin (po předchozí dohodě lze i dříve)
Stravování: dopolední svačinu si dítě přinese vlastní

RC zajistí oběd (polévka + druhé jídlo), odpolední svačinu, ovoce, zeleninu 
                                    a pitný režim po celý den
Cena: 2.500,- Kč (cena je konečná, včetně stravování)
Splatnost: - záloha 500,- Kč je u všech turnusů splatná do 30.4. 2023; v případě podání 

přihlášky po tomto datum do 10 kalendářních dnů od e-mailového potvrzení 
ze strany RC o přijetí dítěte na PT

- doplatek 2000,- Kč je splatný nejpozději 20. 6. 2023
-   záloha je nevratná, v případě že zajistíte náhradníka, jenž zaplatí zálohu,

                                         bude Vám záloha vrácena
-   zálohu i cenu uhraďte převodem na účet 2500967719/2010 
     (do poznámky napište jméno a příjmení dítěte a název příměstského tábora 
     – např. Václav Kos, Mimoni)

S sebou:
- kopie průkazu pojištěnce dítěte (bez tohoto průkazu nebude dítě na tábor přijato)
- prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem dítěte (bez tohoto prohlášení 
   nebude dítě na tábor přijato)
- léky, pokud je dítě bere
- oblečení a boty na ven odpovídající aktuálnímu počasí, pláštěnka, plavky, ručník..
- přezůvky
- pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém
- podepsanou láhev na pití
- batůžek, bezpečnostní vestu, respirátor nebo roušku (podle aktuálně platných pravidel)

Program: 7.00 – 08.00 příchod dětí, volná hra
08.00 – 12.00 organizovaná činnost na téma příměstského tábora, dopolední svačina
12.00 – 12.30 oběd
12.30 – 15.00 organizovaná činnost na téma příměstského tábora, odpolední svačina
15.00 – 16.30 odchod dětí, volná hra

Program bude tematicky zaměřen dle názvu příměstského tábora a přizpůsoben věkovému složení 
přihlášených dětí.
Děti budou svůj čas trávit ve vnitřních a venkovních prostorách Rodinného centra Parníček na adrese 
Jedličkova 1398/9, 289 22, Lysá nad Labem a dále venku mimo prostory RC Parníček.
Rodiče svým podpisem na přihlášce souhlasí s tím, že děti budou svůj čas trávit i venku, mimo prostory 
RC Parníček, příp. že budou jezdit na výlety hromadnou dopravou (vlakem, autobusem).
Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti a další podrobnější informace obdržíte na emailovou adresu 
na začátku prázdnin před zahájením příměstských táborů.

Kontaktní údaje: Kontakt pro přihlášky, informace a průběh:
Rodinné centrum Parníček recepce RC Parníček
Jedličkova 1398/9 tel. 775 685 501
289 22 Lysá n.L. e-mail: info@rcparnicek.cz

Provozovatel RC Parníček:
Rodinné centrum Parníček, z.s.
Sídliště 1442/23, 289 22 Lysá n.L.


