
Rodinné a relaxační studio     
Studio KaLa           
Na Příkopě 1/6, 266 01 Beroun                                             
Tel: 728 337 338, e-mail: info@studio-kala.cz                                
www.studio-kala.cz              

                                                          

Přihláška na příměstský tábor  

Téma: ……………………….……………………………….……………….………………   

Termín: od ……………………………………….………….…………2019/po-pá/  8.00 – 17.00 hod.   

Místo: Rodinné a relaxační studio, Studio KaLa, Na Příkopě 1/6, 266 01 Beroun   Účastník 

příměstského tábora:   

Jméno a příjmení účastníka:………………………………...……………………………………..    

Rodné číslo:…………………..………………...………… Státní občanství:......................   

Místo trvalého pobytu:…………………………………………………………………..PSČ…………………….……..    

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

U nezletilých informace o zákonných zástupcích:   

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

E-mail:………………………………………………………………………    

Jméno a příjmení otce: ………………………………..…………………………Tel.: ………………………….……..    

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

Omezení účastníka :   

Zdravotní způsobilos, zdravotní obtíže: …..…………………………………. Jiné zdravotní postižení, 

sociální znevýhodnění: ………………………………………………………………………...………………………….    

Účastnický poplatek 2300,- Kč/2600,- Kč celodenní strava, pitný režim, materiál, vstupy, 
jízdné, péče o děti/ zaplatím nejpozději do 1.5.2019 na účet číslo: 43-2145790217/0100 
veden u Komerční banky.   
Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte a pro lepší dohledání do poznámky 
zapište příjmení dítěte a název táboru.    
   

Jsem si vědom(a) toho, že na tábor nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl 

být ohrožen, a dítě, které by mohlo ohrozit ostatní děti. Písemné prohlášení o těchto 

skutečnostech odevzdám před nástupem na tábor /posudek o zdravotní způsobilosti 



potvrzený lékařem (jen ve výjimečných případech), jinak stačí rodiči podepsaná 

bezinfekčnost, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, popř. léky, které dítě užívá/ - formuláře 

jsou k vyzvednutí přímo ve Studiu KaLa.    

V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím okamžitý odvoz 

dítěte domů. Bude-li dítě vyzvedávat někdo jiný než rodiče, vyznačte to na přihlášce, bez 

tohoto souhlasu dítě jiné osobě nebude vydáno (platí i u vyzvedávajících nezletilých 

sourozenců!!!)    

  

BUDE VYZVEDÁVAT, mimo zákonných zástupců:   

Jméno a příjmení - vztah k dítěti   ................................................................................   

                  ................................................................................   

  

Zákonný zástupce účastníka podepsáním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a 
použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně 
osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní 
údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského příměstského tábora, pro účely jejich použití po dobu 
pobytu zde a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.  
  

  

  

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

   

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

Podpis zákonných zástupců    

  

   


