
 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most  

           se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

 

Závazná přihláška na příměstský tábor  
 

1.  turnus: 2. 8. - 6. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin) 

2. turnus: 9. 8. – 13. 8. 2021 (7:30 – 16:00 hodin) 

Křížkem označte Vámi vybraný turnus 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………….Třída: …………………………………….                                                                  

 

Datum narození: …………………….……Zdrav. pojišťovna: ………..…………………………………… 

 

Bydliště: ……………………………………………………………………..……PSČ: ……….………….….  

 

Telefonní kontakt zákonných zástupců: matka………………………………otec:……………........................ 

 

Konfekční velikost dítěte………………………………… (pro nákup táborového trička) 

Dítě bude odcházet za doprovodu zákonného zástupce x samostatně x jiné osoby (zaškrtněte Vaši volbu) 

Jiná osoba: jméno a příjmení, rodinný stav, tel. kontakt……………………………………… 

V den nástupu se uskuteční povinně testování ATG 1. V případě pozitivního výsledku není účast možná. 

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte (zdravotní způsobilost je součástí přihlášky na 

tábor) 

alergie: ……………………………………………….……………………………………………….  

  

 

Cena tábora: za 1 turnus 1500 Kč (zahrnuje oběd ve školní jídelně nebo v restauračním zařízení na výletě, 

pitný režim po celý den, doprava, připojištění, vstupné, pomůcky, spotřební materiál dle programu) 

Platba: zašlete nejpozději do 25. 6. 2021 na účet číslo: 35-34232491/0100 + VS 66 + IDČ žáka (pětimístné, 

které má žák přidělené od 1. třídy), do poznámky uveďte jméno dítěte + TÁBOR.  

Přihlášku odevzdávejte (společně s kopií kartičky pojištěnce a zdravotní způsobilostí)) do 31. 5. 2021 

v tištěné podobě do schránky školy nebo poštou.  

Dítě je přihlášeno až po uhrazení poplatku a odevzdání přihlášky, v případě většího zájmu rozhoduje datum 

zaplacení. Případné dotazy zasílejte na: vrchotova@3zs.cz 

 

Stornovací podmínky: Stornovací podmínky: 

 
Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50% z celkové ceny tábora                                     

Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100% z celkové ceny tábora 

Odhlášení z tábora z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy) činí vratka 100% z celkové ceny tábora 

Odhlášení z tábora z důvodu pozitivního testu ATG 1 činí vratka 100% z celkové ceny tábora 

Odhlášení z tábora v jeho průběhu z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy) činí vratka výši nákladů za stravné, 

vstupné, jízdné za zbylé dny trvání tábora 

Oznámení o stornování tábora a žádost o vrácení peněz zasílejte písemně na e-mailovou adresu vrchotova@3zs.cz .  

Na storna sdělená telefonicky nebo ústně nebude brán zřetel a budou považována za neoznámená 

Pokud dojde ke zrušení tábora ze strany organizátora, náleží účastníkovi nárok vrácení uhrazených prostředků v plném 

rozsahu. 

  

Dne:……………………                                                                                                                           

Podpis zák. zástupců: …………………………………………………………… 

 

mailto:vrchotova@3zs.cz

