
 Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda, 56161 Červená Voda, www.tabor-domasov.cz, info@tabor-domasov.cz 
 

PŘIHLÁŠKA 
k pobytu dítěte na letním pionýrském táboře 

 

Bělá pod Pradědem, Domašov od 28.7. do 11.8. 2018 
 

Hlavní vedoucí: ing. Radim Hujer Fojtík 
Celotáborová hra: Divoký západ (Autoři hry: Monča, Vlkouš a Lucka) 

 
Údaje o dítěti: 
 
Jméno: ...............................................  Příjmení: ...............................................  datum narození ............................................... 
 
 
Navštěvuje: .................. třídu Zdrav. pojišt'ovna: ...............................................  číslo ................... 
 
 
Bydliště: .............................................................................................................................................  PSČ: ................... 
 
 
Údaje o rodičích (zákonných zástupců dítěte): 
 
Jméno a příjmení: ...............................................  Telefon: ...................................  E-mail: ............................................................... 
 
Jméno a příjmení: ...............................................  Telefon: ...................................  E-mail: ............................................................... 
 
 
Svěření dítěte v průběhu tábora (nehodící se škrtněte): 
 
a)zákonným zástupcům     b) pouze matce     c) pouze otci     d) kterémukoliv rodinnému příslušníkovi, staršímu 18 let  
 
 
Zaslat potvrzení pro zaměstnavatele o účasti dítěte na ozdravném pobytu: (nehodící se škrtněte): 
 
a) ano     b) ne 
  
Přihlášený (jeho zákonný zástupce) dává svým podpisem souhlas s tím, že pořadatel může uvedené osobní údaje použít při 
zpracování agendy související s touto akci v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb. „0 ochraně osobních dat”. Dále svým 
podpisem vyslovuje souhlas s tím, že během činností na letním táboře bude pořizována fotodokumentace, která bude využita k 
propagaci našeho LT v tiskovinách a na internetu.  
 
 

Pionýr  z.s. Pionýrská skupina Hraničař 
56161 Červená Voda 

www.pshranicar.cz, info@pshranicar.cz 
IČ  68247702 

 

................................................................................. 
razítko pořadatele 

................................................................................. 
podpisy rodičů (zákonných zástupců) 

 
 
 
 

Jestliže bude na pobyt dítěte přispívat zaměstnavatel, vyplňte údaje níže 
 
Adresa plátce faktury:  ..................................................................................................................................................................... 
 
 

................................................................................. 
razítko zaměstnavatele (odbor. organizace) 

................................................................................. 
podpis odpovědného pracovníka 

 



   
 Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda, 56161 Červená Voda, www.tabor-domasov.cz, info@tabor-domasov.cz 

 

Ponechá si účastník LT 

Cena poukazu 
Celková částka za 15 dní pobytu činí 3 000,- Kč 
Sleva: Pro druhého a další sourozence sleva 100,- Kč (2 900,- Kč) 
Sleva: Pro členy PS Hraničář sleva 200,- Kč (2 800,- Kč) 
Slevy se nesčítají. Pro jedno dítě lze uplatnit právě jednu slevu. 

Platba 
Úhradu lze provést převodem z Vašeho účtu na náš účet, který je veden u Poštovní spořitelny 
pod číslem 189093801/0300. Pokud budete provádět platbu pro sourozence, stačí jeden bankovní příkaz. 
Vždy ale musí být uveden variabilní symbol jednoho ze sourozenců. 
 
Pokud variabilní symbol při platbě neuvedete, povedeme Vaši přihlášku jako neuhrazenou a místo 
rezervované pro vaše dítě může být obsazeno jiným účastníkem! 
 

Variabilní symbol pro Vás je:  18ddmmrr 
 

PŘÍKLAD: dítě narozené 3. května 2001, má variabilní symbol 18030501 
 

Jestliže bude na pobyt dítěte přispívat zaměstnavatel (odborová organizace), na základě platných směrnic 
o konání letních táborů zasílá plátce celou rozpočtovanou částku. Podíl rodičů si vybere na pracovišti. 

Poznámky 
1. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31. května 2018 na adresu: 

Marek Koryťák, Červené Voda 451, PSČ 561 61. 
(tel. 605 763 947, e-mail: info@tabor-domasov.cz) 
 

2. Přihlášky budou vyřizovány v došlém pořadí, případně podle včasnosti uhrazeni výše uvedené 
částky za pobyt na náš běžný účet až do naplnění kapacity LT 
 

3. Další informace o konání budou zaslány na Vaši adresu nejpozději do konce června 2018 

Internetové stránky 
Internetové stránky našeho táboru naleznete na http://www.tabor-domasov.cz, kde můžete najít: informace 
o naší skupině, poradce pro rodiče, odkazy na dřívější tábory, informace o našem personálu, informace o 
táboře – táborové základně, průběžné informace pro rodiče, čas a místo odjezdu, co má mít dítě sebou, 
táborový oděv, táborová hymna ap. 

VEZMI S SEBOU NA TÁBOR I SVÉ KAMARÁDY! 
Přihláška je ke stažení na www.tabor-domasov.cz 

 

 
Tábory naší PS Hraničář jsou zapojeny do akce Opravdu dobrý tábor. 

Informace najdete na internetové stránce www.dobrytabor.cz 

http://www.tabor-domasov.cz/
http://www.tabor-domasov.cz/
http://www.dobrytabor.cz/

