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Přihláška k letnímu příměstskému táboru 

Název příměstského táboru: ………………………………………………………………………………………………….…………… 

Místo: Centrum cvrček s.r.o., Jablonského 11, Plzeň 

Termín: ………………………………………………………………………………….. 

 

Závazně přihlašuji svoji dceru / syna jméno: ………………….………………………………………………………………….. 

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

Rodné číslo: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

k letnímu příměstskému táboru pořádaného mateřské centrem Centrum cvrček s.r.o. 

Doplňující informace k přihlašovanému dítěti: 

1. Věk dítěte…………………. Dítě navštěvuje: ………………….. MŠ, …………………….. ročník ZŠ 

………………………… ročník víceletého gymnázia 

2. Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Zdravotní omezení: ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Potravinové alergie: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Údaje o rodičích (popř. o jiných dospělých osobách) 

Matka: 

Jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefon: …………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………….. 

Otec: 

Jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefon: …………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………….. 

Jiné dospělé osoby, které budou dítě přivádět nebo vyzvedávat: 

Jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefon: …………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………….. 
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Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboru 

Průběh dne: 

Děti budou přijímány a vyzvedávány dle stanoveného průběhu dne. Příchody dětí tedy budou od 7:45 

do 8:15 hod a odchody dětí od 15:30 – 16:00 hod v prostorách Centra cvrček s.r.o. – Jablonského 11, 

Plzeň. Prosíme zvonit na recepci.  

Telefonní kontakt – 777 893 134 – Ing. Lenka Krystková – jednatelka, 727 813 310 – recepce 

Děti budou odpovědní pracovníci předávat pouze osobám uvedeným v této přihlášce nebo osobám, 

které budou rodiči písemně uvedeny v den zahájení tábora. Pokud budou děti opakovaně vyzvednuty 

později než v uvedenou dobu, je mateřské centrum oprávněno požadovat finanční náhradu nebo dítě 

bez náhrady z tábora vyloučit. 

Co má mít dítě každý den s sebou: 

- Sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí 

- Pláštěnku 

- Přezůvky 

- Lahev s pitím na výlet (jinak je pitný režim zajištěn) 

- Malý batoh 

- Specifické vybavení dle konkrétního příměstského tábora 

Zdravotní způsobilost k účasti na příměstském táboře: 

První den nástupu dítěte do tábora podepisuje zástupce dítěte potvrzení o bezinfekčnosti. Rodiče 

v první den předají odpovědnému vedoucímu kopii očkovacího průkazu a kopii kartičky zdravotní 

pojišťovny. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte v průběhu tábora je zástupce Centra 

cvrček oprávněn požádat rodiče o předložení aktuálního lékařského potvrzení zdravotního stavu 

dítěte, resp. v případě evidentní nemoci, nachlazení, zdravotního stavu, který ohrožuje ostatní 

účastníky tábora apod. neumožnit dítěti účast na táboře bez náhrady vrácení uhrazených finančních 

prostředků. 

Cennosti 

Centrum cvrček s.r.o. nenese zodpovědnost za ztrátu cenností jako například mobilních telefonů, 

peněz a jiného. Doporučujeme dětem cennosti nedávat!!! 

Storno účasti: 

V případě storna účasti na příměstském táboře platí následující storno podmínky: 

1. Storno do 15. 5. 2018 (včetně) – Centrum cvrček vrátí 80 % z uhrazené částky 

2. Storno do 15. 6. 2018 (včetně) – Centrum cvrček vrátí 20 % z uhrazené částky 

3. Storno od 16. 6. 2018 – Propadá celá uhrazená částka bez náhrady 

Finanční vypořádání storna proběhne nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí písemné storno žádosti. 
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Potvrzení souhlasu rodičů 

Souhlasím s uložením osobních údajů do interní databáze Centra cvrček s.r.o. Informace jsou 

chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů. 

Souhlasím s pořizováním fotografií pro účely propagace služeb Centra cvrček s.r.o. 

Souhlasím s uveřejněním fotografií na facebooku a webových stránkách Centra cvrček s.r.o. 

Svým podpisem stvrzuji uvedené údaje a souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami. 

V Plzni dne ……………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………….……………………………………… 

                          zákonný zástupce 

 

 

 

Dítě přijímáme k příměstskému táboru dle výše vyplněné přihlášky. 

 

V Plzni dne……….................…………………. 

 

 

 

………………………………………………………………………..……………... 

                    Zástupce Centra cvrček s.r.o. 

 


