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                       na 5. hněvotínský letní tábor  

 

Organizátor:  ProVás Hněvotín z.s. 
IČO:  03910164
sídlo: Hněvotín 400, 783 47 Hněvotín
bankovní spojení: 107-9973650297/0100
e-mail: provashnevotin@email.cz
web: www.provashnevotin.cz
tel: +420 777 190 772 

 

Termín:   10. 8. 2019 - 17. 8. 2019 

Odjezd:   shromáždění  dětí u hasičské zbrojnice 

v sobotu 10.8.2019 od 8:30 hodin.                    .                           .                 
  

Místo pobytu: areál Pastviny Univerzity Palackého.                                                                                                     

Cena:   3.500,-Kč za jedno dítě, 3.200,- Kč za další dítě (sourozenci). 

Platba:  do 20. 3. 2019 uhraďte na spolkový účet zálohu 2.000,- Kč  

(možno uhradit i celou částku). 
do 30. 4. 2019  uhraďte na spolkový účet doplatek do celkové platby. 

 

 

Informace o přihlašovaném dítěti: (vyplňte hůlkovým písmem) 

Příjmení dítěte: ……………………………Jméno dítěte:……………………………….. 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………. 

(v případě plné obsazenosti tábora, upřednostňujeme děti s pobytem v Hněvotíně) 

Datum narození:……………………………..….         

Zdravotní  pojišťovna: …………………..…….  

Je dítě poprvé samostatně na táboře?   ANO / NE )* 

Dítě je PLAVEC / NEPLAVEC )* 

Třída, adresa ZŠ: …………………………….    

(v případě plné obsazenosti tábora, upřednostňujeme děti 2 - 7 tř. ZŠ Hněvotín) 

 

 

    ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

http://www.provashnevotin.cz/
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Informace o zákonných zástupcích dítěte: 

Jméno a příjmení matky:………………………………….…..…..    

Telefon matky:………………………………………………..…….    

Jméno a příjmení otce: ……………………………………………  

Telefon otce:………………………………………………..………   

Poštovní adresa:  …………………………………………..…….. 

Emailová adresa:…………………………………………………..   

Jiný zákonný zástupce dítěte (jméno, příjmení, telefon):  

……………………………………………………………………………………………………… 

S jakým kamarádem by chtělo být Vaše dítě v případě možnosti ubytováno:   

……………………………………………………………………………………………………… 

Pro nástup na tábor musí mít dítě s sebou:  
- Posudek lékaře, který není starší dvou roků.  

(kopii posudku lékaře zašlete na e-mail:provashnevotin@email.cz do 30. 5. 2019  
nebo do spolkové schránky Hněvotín 400 v ul. Za školou) 

- Nástupní list dítěte s nalepenou kopií kartičky pojištěnce                                             
(nástupní list vyplňte a odevzdejte při odjezdu 10. 8. 2019 táborovému zdravotníkovi)  

(Vzorový formulář lékařského posudku i nástupního listu jsou ke stažení na www.provashnevotin.cz)   
 

Souhlas s podmínkami: 

- Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že údaje uvedené v přihlášce jsou 
pravdivé.  

- Dále zákonný zástupce souhlasí se Smluvními podmínkami pro účast dítěte na 
hněvotínském táboře. Tyto Smluvní podmínky jsou umístěny na 
www.provashnevotin.cz. 

- Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení pobytu dítěte na 
táboře bez nároku na vrácení platby. 

  
SOUHLASÍM SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI SPOLKU A PŘIHLAŠUJI TÍMTO SVÉ 
DÍTĚ NA HNĚVOTÍNSKÝ LETNÍ TÁBOR POŘÁDANÝ SPOLKEM ProVás Hněvotín 
z.s. S POBYTEM OD 10. 8. DO 17. 8. 2019. 
    
Podpis zákonného zástupce, který přihlášku podává: 
 
Místo a datum: ……………………. Podpis: ………………………….. 
 
Vyplněnou přihlášku, prosím, zašlete na e-mail:provashnevotin@email.cz či zašlete na 
sídlo spolku: Hněvotín 400 - (ulice Za školou).  Bližší informace o táboře vč. informací 
o odjezdu, Vám zašleme na Vámi uvedený e-mail do 30. 7. 2019. V případě potřeby nás 
kontaktujte na tel.: 777 190 772 
Uschovejte si kopii této přihlášky! 

)* nehodící se škrtněte 


