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Přihláška na INDIÁNSKÝ 

PŘÍ-ZNOROVSKÝ TÁBOR 
Termín:  17. - 21. července 2017 

Každý den:   začátek 8:00 – konec 17:00     

Věk:    1. - 6. třída  

Místo:   Louka u Staré Moravy  

Cena:    500 Kč  (zahrnuje obědy, svačiny, materiály, odměny…) 
Hl. vedoucí:  Monika Petruchová Email: petruchovam@seznam.cz Tel.: 733 741 355 

Pořádá:  Vnorovská farní mládež, z.s

 
 

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

 

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

Záliby, koníčky: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Chodí do ……… třídy  Dítě je  plavec   x   neplavec  (nehodící se škrtněte) 
 

Dítě si budu  x     nebudu vyzvedávat každý den na tábořišti (nehodící se škrtněte) 
 

Kontaktní údaje rodičů (zákoných zástupců dítěte) 
 

Otec: ……………………………………………………………….. mob.tel.: ……………………………… Email:…………………………………… 

 

Matka: …………………………………………………………….. mob.tel.: ……………………………… Email:…………………………………… 

 
Souhlasím s účastí dítěte na Pří-znorovském táboře od 17. - 21. července 2017. 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, zveřejnění na internetu), 
včetně těch, na kterých je zachycen účastník. Dále souhlasím s podáváním základních léků (léky bez předpisu) na akci. Léky bude 
podávat osoba s kvalifikací „Zdravotník zotavovacích akcí“. Jedná se o základní běžně používané léky jako např. Paralen, Panadol, 
Endiaron, Carbosorb apod.  

 

Dne………………….. 2017  Podpisy rodičů: ………………………….. …..……………………………………. 

 

Přihlášku a zálohu 100 Kč odevzdávejte Kájovi Vaštíkovi (Lidéřovská 14) nejpozději do konce června. 
Kapacita tábořiště je omezená – proto mají přednost ti, kteří se přihlásí dříve. Peníze lze zaslat i na 

účet č. 2201033844/2010 do kolonky zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte – příznorovský 
tábor. Další informace budou na konci června zaslány na výše uvedený email, či kontaktní adresu. 
Všechny informace budou i na našich webových stránkách www.vfmladez.cz. V případě jakéhokoliv 

dotazu kontaktujte hlavního vedoucího. 
Těší se na Tebe celý tým Pří-znorovského tábora 
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