
 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na tábor T-CAMP 2020 
 

Přihlášku prosím vyplňte hůlkovým písmem !!!    *) – nehodící se škrtněte 
 
Termín tábora:  I. běh - 30.06.2020 - 12.07.2020 *)   
  II. běh - 12.07.2020 - 26.07.2020 *) 
 
Cena tábora: 
cena tábora dle data úhrady na www.tcamp.cz 
 
Specializace - zaškrtněte 

I. běh □bojová umění □tanec □jóga □T-NERF pro pohodáře □táborník □univerzál 

II. běh □bojová umění □šikovné ruce □fotbal □T-NERF pro pohodáře □táborník □univerzál 
 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………...……………………………………………………… 
 
Datum narození:……………………………………….. Rodné číslo: ………………………………. 
 
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jméno zákonného zástupce: …………….………………………………………………………….... 
 
Tel. rodičů v době tábora: …………………...………………………………………………….…..... 
 
E-mail: ………………………………………………….………………………………………………........... 
 
Zvláštní upozornění rodičů,  veškeré poznámky ke zdravotnímu stavu dítěte 
(alergie, sport. omezení,  „co na dítě platí v případě problémů“,vlastní léky, dieta, 
povahové rysy, ubytování s kamarádem/kamarádkou) 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................. 
 
 
Účastnil (a) se již tábora …………………………….. napište počet………… 
 
Plavecké dovednosti (stručně popište)………….……………………………….…………………. 



 

 

 
Zájmy, záliby, sport ……………………………….……………………………………………………….. 
 
 
Podpisem přihlášky vyjadřujete souhlas s podmínkami T-CAMP, z.s. (viz. Stanovy). Platbu proveďte na 
účet č. 267678670/0300, vs. rodné číslo dítěte a přihlášku odešlete na adresu dle pokynů na 
www.tcamp.cz, preferujeme zaslání naskenované podepsané přihlášky na prihlasky@tcamp.cz nebo 
obyčejnou poštou – nikoliv doporučeně na adresu spolku. T-CAMP neručí za ztrátu či poškození věcí 
dětí v průběhu tábora.  
Storno podmínky: při neúčasti dítěte na táboře po uhrazení platby činí poplatek T-CAMPu Kč 150,- za 1 
den tj. ( Kč 2100,-), v případě předčasného odjezdu z tábora z důvodu nemoci či úrazu bude vrácena 
alikvótní částka, snížená o fixní náklady (diplomy, odměny, ale i náklady T-CAMPu). V případě odjezdu z 
jiných důvodů nelze vrácení částky uskutečnit. 
 
Prohlášení: 
Nejsem si vědom(a) žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte 
během letního tábora, na který jej přihlašuji. Prohlašuji, že bude respektovat pokyny vedoucích a táborový 
řád. V opačném případě jsem připraven(a) nést následky v podobě vyloučení (bez náhrady) či finanční 
úhrady vzniklé škody. Prohlašuji, že pro pobyt na letním dětském táboře není nutné vedení tábora ohlásit 
další skutečnosti o dítěti. Podpisem stvrzuji, že jsem dítě seznámil(a) se zákazem požívání alkoholu, 
kouření a jiných omamných látek. Dále svým podpisem souhlasím uhradit eventuální škodu, kterou 
způsobilo mé dítě v dopravním prostředku, v ubytovacím aj. zařízení, kde dochází ke konání tábora. 
Zavazuji se k individuálnímu odvozu svého dítěte před stanoveným termínem návratu, pokud to budou 
vyžadovat zvláštní okolnosti, zejm. onemocnění. Dále souhlasím s uvedením fotografií mého dítěte na 
portálu www.tcamp.cz (prostřednictvím služby rajče.net) za účelem aktuálních informací z probíhajícího 
tábora. Souhlasím s uvedením sdělených osobních údajů pro potřeby zajištění výše uvedeného pobytu. 
Osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dle 
nařízení EP a RE (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob. 
 
 
V ……………………………………..dne……………………… 
 
Podpis: ……………………………………… 
 
 
PŘIHLÁŠKA SLOUŽÍ K EVIDENCI VAŠEHO DÍTĚTE, JISTOTU MÍSTA A JEHO POTVRZENÍ PROVEDEME PO 
PŘIPSÁNÍ PLATBY NA ÚČET. PRO ROK 2020 JE PLÁNOVÁN POČET DĚTÍ CCA 120 NA KAŽDÝ BĚH, VE 
VLASTNÍM ZÁJMU PROVEĎTE PLATBU CO NEJDŘÍVE. 


