
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
 

Pořadatel: TREBI s.r.o., Marie Majerové 751/6, 674 01 Třebíč, IČ: 63468719  
tel.: 731 540 600 – Martina Kraclová, e-mail: martina.kraclova@trebi.cz  

www.facebook.com/taborborovinka 
www.borovinka.ubytovnakonesin.cz/detsky-tabor 

 

Místo konání: Camp Borovinka u Koněšína v termínu 30.6. – 10. 7. 2019 
 
Jméno a příjmení dítěte:  ................................................................................................................................................  
  

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

Zdravotní pojišťovna:    ................................................................................................................................................ 
. 

Adresa trvalého pobytu:  ................................................................................................................................................  
 

PSČ:    ................................................................................................................................................ 
 

Jméno zákonného zástupce: ................................................................................................................................................ 
 

Telefon:   ................................................................................................................................................ 
 

E-mail:  ................................................................................................................................................ 
 

Náhradní kontaktní osoba: ................................................................................................................................................   
                                                    (uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 
 
 

Sraz táborníků:                               v neděli   30.6.2019 ve 14 hodin 
Odjezd z tábora:                             ve středu 10.7.2019  v 15 hodin 
 

Doprava tam a zpět: 
□     vlastní                                  (sraz u sochy Koněšínského Vendelína uprostřed campu Borovinka,   
                                                                možnost parkování na parkovišti v areálu  - GPS:49.1844275N, 16.0398792E) 
 

Při odjezdu z tábora bude každé dítě předáno jen svému zákonnému zástupci, který je uveden v této přihlášce. V případě, že 
chcete pověřit jinou osobu převzetím dítěte, předem nás prosím informujte. 
 
 
Potvrzení o přijetí přihlášky chci zaslat SMS nebo e-mailem na:  ............................................................................... 
 
Kamarád/ka do oddílu:   .......................................................................................................................................................  
    (Prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte, se kterými má být Vaše dítě v oddíle. Děti by   
                      měly být přibližně stejného věku. Společné zařazení nelze vždy zaručit.) 
 
Zaměstnavatel: ................................................................................. IČ: ................................. DIČ: .....................................  
 
Adresa: ........................................................................................... Kontaktní pracovník: ................................................... 
 
Příspěvek zaměstnavatele - faktura bude vystavena na částku: ................................................................................. 
 
Prosíme, pečlivě zkontrolujte veškeré informace v přihlášce. 
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných 
podmínek pro účast na dětském táboře Borovinka. Souhlasím s tím, aby pořadatel akce zpracovával a evidoval osobní údaje 
poskytnuté jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor, samozřejmě v souladu s příslušnými právními předpisy. Zároveň dávám 
souhlas s využitím záznamů a fotografií pořízených v rámci letního dětského tábora pro propagaci tábora Borovinka  a agentury 
TREBI.  
 

 
V ......................................   dne ...........................           .......................................................................................
                                       podpis zákonného zástupce 
                 



INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY A DALŠÍCH FORMULÁŘŮ 
 

1) Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte co nejdříve: 
 

 a)  poštou nebo osobně na adresu: Ubytovna Koněšín - Letní dětský tábor, Koněšín 181, 675 02 Koněšín 
 

     nebo 
 

 b) e-mailem na:  martina.kraclova@trebi.cz  (přihláška musí být také vyplněná a podepsaná - je třeba ji po  
  vyplnění oskenovat v tiskárně a přiložit tento soubor k e-mailu ve formátu  .jpeg, nebo .pdf)  
 
 Potvrzení o přijetí přihlášky Vám zašleme SMS zprávou nebo e-mailem (podle výše vyplněného bodu v přihlášce). 
 Nejdéle do 14 dnů po obdržení výše uvedeného potvrzení, je nutné uhradit zálohu ve výši  500 Kč, jako závazné potvrzení 
 Vašeho zájmu 

 Až po obdržení této zálohy na náš účet,  je zařazení Vašeho dítěte na tábor dokončeno a pro nás závazné (potvrzení o přijetí 
 platby Vám samozřejmě opět zašleme SMS zprávou nebo e-mailem) 
 

2) Další potvrzení 
 

Vámi vyplněné PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  a lékařem vyplněné  a potvrzené POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 
DÍTĚTE  (listy 3 a 4 této přihlášky)  prosím předejte v den nástupu na tábor příslušnému vedoucímu Vašeho dítěte.  
INFORMACE K ODJEZDU NA TÁBOR  se seznamem věcí a dalšími radami (listy 5 a 6 této přihlášky) pomohou při chystání věcí.     
  
3) Pokud Vám na táborový poukaz  bude přispívat zaměstnavatel,  vyplňte v přihlášce: 
 

 a) název zaměstnavatele  
 b) IČ  
 c) DIČ 
 d) adresu zaměstnavatele a kontaktního pracovníka, vyřizujícího tyto příspěvky   
 e) výši příspěvku, kterou Vám zaměstnavatel poskytne  
 
 Na základě těchto vyplněných údajů bude vyhotovena faktura zaměstnavateli.  
 

4) Podrobné informace o táboru jsou k dispozici na adrese:                                                                                                           
                                                                             http://www.borovinka.ubytovnakonesin.cz/detsky-tabor/ 
 

5) Platba za tábor 
               

 veškeré platby můžete uhradit poštovní složenkou typu "A"  nebo bankovním převodem na účet  5500017610 / 7940 
 (Waldviertler Sparkasse von 1842 AG).  Variabilní symbol je rodné číslo dítěte - bez lomítka, do poznámky napište „tábor“ 
 
6) Mapa příjezdu do tábora 

 
 
 
u školy v Koněšíně odbočit z hlavní 
silnice směrem k chatové oblasti a  
lodní zastávce, jet rovně po 
asfaltové cestě mezi domy,  
dál kolem rybníčku a po 200 metrech 
polní cesty je parkoviště automobilů  
vedle kurtů, posledních cca 100 m 
dojít prosím pěšky podél chatek,  
až  k soše "Vendelína". 
 
 
7) Sleva za včasné objednání  
 
 

 Běžná celková cena za táborový poukaz pro rok 2019 .....................  4990.- Kč 
 
 Naše požadovaná celková cena za táborový poukaz (včetně již zaplacené zálohy) bude v případě Vaší včasné platby s  datem: 
    do 28.2.2019    ........................... 4490.-Kč   (ušetříte 500.-Kč) 
 

    do 30.4.2019    ........................... 4690.-Kč   (ušetříte 300.-Kč) 
 

    od 1.5.2019      zaplatíte běžnou cenu  4990.-Kč  (sleva bohužel 0.-Kč)    
 

 

Děkujeme Vám a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi   

http://www.borovinka.ubytovnakonesin.cz/detsky-tabor/


agentura TREBI s.r.o. a kolektiv pracovníků  Letního dětského tábora Borovinka 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

Jméno a příjmení dítěte....................................................................................................................................... 
  
Datum narození .........................................................................................................................…....................... 
 
Adresa bydliště ………………………………..........................................................................….................................... 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce ............................................................................................................... 
 
Telefonní kontakt na zákonného zástupce.…………………………………………………………………………............................ 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění 
(průjem, teplota, zvracení apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil 
karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí (ani se střevní virózou). Dítě je schopno účasti na táboře. 
Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy. V případě nalezení hnid nebo vší, bude dítě posláno domů k důkladnému 
odstranění. 
Dítě se podrobilo očkování podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Místopřísežně prohlašuji, že údaje zde uvedené odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si vědom/-a 
právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé a vzniklo ohrožení dětského kolektivu. 

  
 Při jízdě autem nebo autobusem bere Kinedryl  (nebo jiné)           ANO   NE 
 
 
 Dítě  je:         plavec         plavec pouze s kruhem/křidélky neplavec 
  

 

Plná moc  k zastupování  při  ošetření dítěte u lékaře  - souhlasím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z 
rozhodnutí zdravotníka tábora a hlavního vedoucího tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - uděluji potvrzený souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich 
uchováváním po dobu nezbytně nutnou. 

 

Odpovědnost za škody - prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí úmyslně nebo v 
důsledku nekázně moje dítě v době trvání tábora na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních 
nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. 
 
 
 
 
...........................................................      .............................................................. 

Datum ze dne odjezdu na tábor                 Podpis zákonného zástupce 
 
 
Prohlášení nesmí být starší než 1 den! 



 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
 (k účasti na soustředění, letním táboru, zotavovací akci nebo škole v přírodě) 

podle vyhlášky č. 106/2001 Sb. 

 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte     ……………………………………………………….............................................................. 
Rodné číslo dítěte                                           ……..……….…...................................................................................................   
Adresa bydliště                                               ………………………………………………………………....................................………………. 
 
Část A)  
Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé * 
b) není zdravotně způsobilé * 
c) je zdravotně způsobilé za podmínek - s omezením *  
d) je zdravotně způsobilé za podmínek - zvýšená péče, dohled nebo dozor * 

 
Část B)  
Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO – NE  * 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ……………………………………………………...............................................................… 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typu/druh) …………………......................................................……………… 
d) je alergické na …………………….…………………………...…………………….........................................................................… 
e) dlouhodobě užívá léky  (typ/druh, dávka) …………………………............................................................………………... 

 

 

 
 …………………...........…..                                                       ...............................................……………………….............. 
   datum vydání posudku     podpis,  jmenovka lékaře       razítko zdrav. zařízení 
 
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení § 77 ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o 
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby 
dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního zařízení (popřípadě lékaři provozující 
zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař 
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. 
 
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do vlastních rukou 
 
vztah k dítěti  …………................…………......................…….                      
 
         
dne:..........................................                                                                          .................................................................. 
                                                                                                                                                 podpis oprávněné osoby 
 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně 
zdravotní způsobilosti. 
 
*) Nehodící se škrtněte                               



         

INFORMACE K ODJEZDU NA TÁBOR 
 
Sraz táborníků je v neděli 30.6.2019 ve 14 hodin u sochy Vendelína v areálu Borovinka. Opětovné předání dětí jejich 
zákonným zástupcům bude ve středu 10.7.2019 v 15 hodin tamtéž. 

 
K odbavení dětí si připravte: 

• průkaz zdravotní pojišťovny  (pouze kopii dokladu, ne originál - ofocené, okopírované) 

• PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (list3 - originál s Vašim podpisem, pozor na datum !!! ) 

• POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE (list4 -podepsáno a potvrzeno od lékaře) 

• potřebné léky (pokud je dítě po dobu tábora bude muset  užívat) + seznam užívání (ráno, večer,před jídlem, ...) 
 

!!! POZOR !!! – všechny léky je potřeba odevzdat táborovému zdravotníkovi (žádné léky, vitamíny, masti, 

francovky atd. nesmí mít děti u sebe - ani starší táborníci) !!! 

SEZNAM VĚCÍ 

Vybavení dítěte považujeme za zcela zásadní. Proto přikládáme podrobný seznam věcí, který doporučujeme dodržet, 

neboť je sestaven na základě zkušeností a garantuje dítěti bezproblémový pobyt. 



 
 
 

Další rady (na základě letitých zkušeností): 
 

• Doporučujeme dávat dětem na tábor věci starší, vyzkoušené, ale zároveň kvalitní. Aktivity probíhají 

na loukách a v lesích většinou mimo „civilizaci“, takže módní výstřelky můžou zůstat doma. 
 

• Zkontrolujte všechny velikosti oblečení (hlavně bot) zda jsou správné a nepatří mladší sestřičce, 

která zůstala doma. 
 

• Pořiďte dítěti kvalitní pláštěnku z pevného PVC nebo pogumované tkaniny. Jednorázové pláštěnky z 

jemného igelitu nevydrží ani jeden den. Sušení promočených bund není v našich silách. 
 

• Doporučujeme kufr nebo přenosnou tašku, kde po dobu tábora je přehledné uspořádání věcí 

než např. v krosnách, doprava zavazadel dětí je témeř až na místo. Kufr se snadno uloží pod postel, 

kde nepřekáží. Zvláště starší děti s různými taškami a batohy v nohách se moc pohodlně nevyspí. 
 

 doporučené 
ks 

zabalené 
ks 

 doporučené 
ks 

zabalené 
ks 

      
Oblečení   Hygiena   
kalhotky, trenýrky 10  ručníky na umývání 2  
ponožky 10  ručník na koupání 1  
teplé ponožky 2  zubní kartáček + pasta 1  
triko krátký rukáv 4  mýdlo 1  
triko dlouhý rukáv 2  šampón (sprchový gel) 1  
ssttaarrššíí bbíílléé ttrriiččkkoo ((nnaa bbaattiikkuu ččii 
ppookkrreesslleenníí)) 

 

1 
 hřeben 1  

dětské vlhčené ubrousky 1  
mikina nebo svetr 2  opalovací krém 1  
větrovka (svrchní bunda) 1  toaletní papír nebo kapesníčky 1  
krátké kalhoty (kraťasy) 2  Ostatní   
kalhoty dlouhé 1  hry (např. karty, pexeso, atd.) 1  
tepláky (sportovní kalhoty) 2  nůž (zavírací) - jen děti od 10 let 1  
pláštěnka,nepromok. bunda 1  šátek (lze použít pro hry) 1  
plavky-neplavci rukávy,kruh 1  baterka + náhradní baterie 1  
pokrývka hlavy, kšiltovka 1  repelent 1  
sluneční brýle 1  láhev na nápoje 1  
sportovní obuv 1  provázek a kolíčky 1  
nepromokavé boty 1  vak na špinavé prádlo 1  
Sandály (boty do chatky) 1  batůžek s popruhy na výlety 1  
boty do vody 
(stačí gumové nazouváky) 

 

1 
 Další (doplňte)   

   
holínky 1     
Věci na spaní      
pyžamo  1     
osobní polštářek 1     
spacák 1     



• Batůžek na cestu a výlety přichystejte nejlépe velikostně přijatelný dítěti, ale zase dostatečně velký, 

aby se do něj určitě vešla mikina, pláštěnka, láhev s pitím a jídlo na celý den. 
 

• Cennosti (např. zlaté náušnice, prsteny....) ve svém vlastním zájmu raději nedávejte.  

Mobilní telefony nemůžeme zakázat, ale  - DĚTEM JE PROSÍM SEBOU NEDÁVEJTE, opravdu na 

hraní s nimi nebudou mít čas !!!  Není žádný problém, aby Vám dítě  v případě potřeby kdykoliv 

zatelefonovalo z mobilu vedoucího. 
 

• Nedávejte prosím dětem větší množství sladkostí, zamezíte tím bolestem bříška a nezvaným 

návštěvníkům ve stanu. 
 

• Nedávejte dětem jiné prášky, než které musí pravidelně užívat. Léky nepravidelně užívané (paralen, 

brufen, apod.) jsou obsaženy v táborové lékárně – zamezíte tím nekontrolovatelné konzumaci 

tablet. Léky odevzdejte při odjezdu táborovému zdravotníkovi. 
 

• Kapesné dejte dětem dle svého vlastního uvážení, ale je zbytečné dávat dětem velké částky 

(doporučujeme 200,- až 500,- Kč). 
 

• A na závěr označte (hlavně u mladších dětí) veškeré věci viditelnou značkou - zamezíte tím případné 

ztrátě nebo záměně. Seznam věcí přiložte dítěti do kufru. 
 

Případné další informace jsou k dispozici na tel. 731 540 600 – Martina Kraclová 

e-mail: martina.kraclova@trebi.cz 

mailto:martina.kraclova@trebi.cz
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