
 

Vnorovská farní mládež z.s. 

Místo:  Staré Hutě 

Cena:  1 600 Kč v případě finančního problému (např. více dětí na táboře) 
  je možné po domluvě cenu snížit 
Věk:  7 – 16 let 

I. TURNUS 

Termín: 29. červenec – 7. srpen 2018 

Hl. vedoucí: Magdalena Zacharová 

II. TURNUS 

Termín: 8. – 17. srpen 2018 

Hl. vedoucí: Karel Vaštík 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR VFM, z.s. 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………...   Datum narození: …….…………………  

Město: ………………………….………  Ulice: ………………………..……… č. p. ………..……   PSČ : ………..………….  
 

 

Velikost trička: (zakřížkujte)  1 4 0  ☐     152 ☐      XS☐     S☐      M☐     L☐     XL☐ 

 

Dítě je - plavec x neplavec (nehodící se škrtněte) 

 

K žádosti o příspěvek zaměstnavatele na tábor pro výše jmenované dítě budu potřebovat:  

(nehodící se škrtněte)       Fakturu      x      Potvrzení     x      Nebudu žádat o příspěvek     
 

Kontaktní údaje zákonného zástupce dítěte – pro zaslání podrobnějších informací. 
 
 

Jméno: ……………………….……………… mob. tel.: ………………………………Email: ………………..…………………………………… 

 

   Souhlasím s účastí dítěte na letním táboře Vnorovské farní mládeže. Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé. Beru na vědomí, že 
tyto údaje budou chráněny proti zneužití v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Souhlasím také s použitím fotografických materiálů 
pořízených při této akci pro informační a propagační účely (např. letáky, plakáty, zveřejnění na internetu), včetně těch, na kterých je zachycen 
účastník. Dále souhlasím s podáváním základních léků (léky bez předpisu) na táboře.  Léky bude podávat osoba s kvalifikací „Zdravotník 
zotavovacích akcí“ nebo jím pověřená dospělá osoba. Jedná se o základní běžně používané léky jako např. Paralen, Panadol, Endiaron, 
Carbosorb apod.  

 

Dne …………………..2018               Podpisy rodičů: …………………….…………  …………………..…………………. 
 
 

Přihlášku zašlete na adresu Lukáš Petrucha, Spojovací 368, Vnorovy, do konce února 2018 (vhoďte ji do 
schránky). Kapacita tábořiště je omezená – proto mají přednost Ti, kteří se přihlásí dříve. 

Zálohu 500,-Kč zašlete na účet č. 2201033844/2010. Do zprávy pro příjemce napište: Jméno  
a příjmení dítěte. Další informace zašleme na výše uvedený email, či kontaktní adresu.  

Všechny informace naleznete na našich webových stránkách www.vfmladez.cz. 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na: vfm@vfmladez.cz. 

Těší se tým tábora VFM 

..………. zakřížkujte turnus, na který dítě pojede ………… 

http://www.vfmladez.cz/
mailto:vfm@vfmladez.cz

