
 

Přihláška 

na příměstský sportovní tábor v Nymburce v  termínu  

 

 

12.7. 2021 – 16.7.2021 

 

26.7. 2021 – 30.7.2021 

 

pořádaný spolky Házená Poděbrady, z.s. a Házená Polabí, z.s. 

 

 Jméno dítěte: 

Datum narození: 

Adresa bydliště: 

Zdravotní pojišťovna: 

Zdravotní nebo informace, které by vedoucí táboru měl znát (alergie, léky a podobně): 

 

 Jméno rodiče matky / zákonného zástupce/: 

Adresa bydliště:  

Telefon domů (mobil): 

Telefon zaměstnání:  

E – mail: 

 

 Jméno rodiče otce/ zákonného zástupce/ : 

Adresa bydliště:  

Telefon domů (mobil): 

Telefon zaměstnání:  

E – mail: 

Při nástupu na příměstský sportovní tábor je nutné předložit: (formuláře naleznete na web. stránkách) 

 Prohlášení GDPR 

 Potvrzení o bezinfekčnosti 

 Potvrzení zdravotní způsobilosti  

 Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách  

 Průkaz zdravotní pojišťovny 

 



 

Přihláška 

na příměstský sportovní tábor v Nymburce v  termínu  

 
Upozornění a podmínky pro určení výše stornopoplatků: 

V případě zrušení příměstského tábora ze strany pořadatele z důvodu případných covidových opatření, 

které by nedovolily akci uskutečnit, bude účastnický poplatek vrácen v částce 2.400,- Kč, po odečtení 

administrativního poplatku ve výši 100,- na účet účastníka. 

Pro storno účasti na akci ze strany účastníka je rozhodujícím dnem pro stanovení stornopoplatků den 

odhlášení z tábora. Níže uvedené stornopoplatky jsou vyčísleny procentem z celkové ceny za každou 

osobu, která tábor zrušila. Odhlášení je nutné provést písemně na adresu: Bc. Tomáš Vejvar, Dlouhá 

141, 288 01 Nymburk či elektronicky na e-mail: hazena.podebrady@email.cz. 

30-16 dní před konáním 50% z ceny za osobu 

15 - 0 dní před konáním 100% z ceny za osobu 

 

Tímto závazně přihlašuji své dítě na Příměstský sportovní tábor v  Nymburce v termínu:  

12.7. – 16.7.2021  

26.7.-30.7.2021 (nehodící se škrtnete).  

Potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím se všeobecnými podmínkami tábora. Do 14 dní od podání 

přihlášky uhradím účastnický poplatek 2.500,- Kč na účet pořadatele č.ú. 236024789/0600                          

(poznámka - jméno účastníka) a seznámil jsem se se storno podmínkami tábora. 

Podpisy rodičů (zákonných zástupců) 

 

 

 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete naskenovanou emailem, poštou nebo osobně doručte do 
poštovní schránky na adresu: Bc. Tomáš Vejvar, Dlouhá 141, 288 01 Nymburk 

Nejpozději 15 dnů před zahájením příměstského tábora každý účastník obdrží organizační pokyny 
prostřednictví emailu uvedeného v přihlášce. 


