
 

Vnorovská farní mládež z.s. 

Místo:  Louka u Staré Moravy 

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

Cena:  0,- Kč  (zahrnuje obědy, svačiny, materiály, odměny…) 
Věk:  1. - 7. třída 

 I. TURNUS 

Termín: 16. - 20. srpen 2021 

Hl. vedoucí: Monika Petruchová (monika.petruchova@vfmladez.cz / 733 741 355) 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍ-ZNOROVSKÝ TÁBOR VFM 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

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 zákonného zástupce dítěte 

 

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

 

   Souhlasím s účastí dítěte na letním příměstském táboře Vnorovské farní mládeže, z.s.. 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 (GDPR). Souhlasím také 
s použitím fotografických a video materiálů pořízených při této akci pro informační a propagační účely (např. letáky, plakáty, zveřejnění na 
internetu), včetně těch, na kterých je zachycen účastník.  

 

Dne …………………..2021               Podpisy rodičů: …………………….…………  …………………..…………………. 
 
 

Vyplněnou přihlášku přineste první den nástupu na tábor.  

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

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat na: vfm@vfmladez.cz, nebo se spojte s hlavní 
vedoucí. 

Těší se tým tábora VFM 

Tato akce je financována z projektu MŠMT 

LETNÍ KEMPY 2021, č. j.: MSMT- 8385/2021-1 

mailto:vfm@vfmladez.cz
http://www.vfmladez.cz/
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Vnorovská farní mládež z.s. 
Spojovací 368 

Vnorovy 696 61 

IČ: 05038065 

www.vfmladez.cz 

vfm@vfmladez.cz 

Číslo účtu: 
2201033844/2010 

Písemné prohlášení o bezinfekčnosti 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil účastníkovi tábora (jméno)………………………………………………. 

narozenému dne  ...........................  bytem ………………………………………………………………………… 

změnu režimu, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota, kašel), neprojevují se u něj a 

v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, 

bolest v krku, bolest svalů, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a okresní (příslušný) hygienik ani ošetřující lékař 

mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišel účastník do styku 

s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí (včetně infekce covid-19) nebo byly podezřelé z nákazy 

či jim bylo nařízeno karanténní opatření. 

 

Dále potvrzuji, že ve 14 dnech před odjezdem nepobýval účastník tábora v zahraničí. V případě, že ano, 

uveďte kde: ………………….. 

Osoba uvedená výše je schopná zúčastnit se tábora od 16. 8. do 20. 8. 2021  

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

 

V ……………………… dne 16. srpna 2021                          ………………………………………………….. 

        (datum ze dne nástupu na tábor)  podpis zákonného zástupce/zletilého účastníka 

 

 

 

 

 

Negativní výsledek preventivního testu onemocnění covid-19 dokládám (vybranou variantu zakroužkujte): 

a) 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz), 

b) PCR testem (provedeným nejvýše 7 dnů před odjezdem),  

c) antigenním testem z veřejného testovacího místa (provedeným nejvýše 72 hodin před 

nástupem), 

d)  antigenním samo-testem provedeným při nástupu na akci 

 

 

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

podpis zákonného zástupce                           podpis vedoucího přítomného u testu 

 

http://vfmladez.cz/
http://ocko.uzis.cz/
mailto:vfm@vfmladez.cz

