
Přihláška na letní skautský tábor 

Letní stanový t
Kontakt na vedoucího: František Krompolc, mob. 605

 
Cena tábora: 1000 Kč. Účastn

číslo účtu: 1762467349-0800

Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte jméno účastníka tábora. 

 
 
Jméno účastníka:  ................................

V Lubině dne 30. 6. 2017 

 

 

Zpráva obvodního 

Dítě má tyto vážnější nemoc

Dítě je řádně očkováno prot

Alergie na: ................................

Dlouhodobá léčba: ................................

Omezení tělovýchovné akti

Pravidelné léky: ................................

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

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

Jiné: ................................................................

 

Dítě je – není schopno zúčastnit se letního stanového tábora / nehodící se škrtněte /

Datum: 

Junák - český skaut z. s., 

http://skauti.lubina.cz/

http://junaklubina.rajce.idnes.cz/

 

Přihláška na letní skautský tábor - kluci 

tábor - Neratov 2017. Termín: 15.7. - 22. 7. 2
Kontakt na vedoucího: František Krompolc, mob. 605 848 262

nický poplatek připsat na účet do pátku 30. č

0800, variabilní symbol: 300, konstantní symbol: 

Do kolonky zpráva pro příjemce uveďte jméno účastníka tábora.  

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

 Podpis zákonného zástupce: 

obvodního – dětského lékaře

(pro účastníky mladší 18-ti let) 

nemoci: ................................................................

je řádně očkováno proti: ................................................................

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

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

ivity: ................................................................

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

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

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

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

schopno zúčastnit se letního stanového tábora / nehodící se škrtněte /

 Razítko a podpis lékaře:  

český skaut z. s., oddíl Lubina 

http://skauti.lubina.cz/ 

http://junaklubina.rajce.idnes.cz/ 

kluci  

2017 
262 

. června 2017, 

 308. 

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

  

lékaře 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schopno zúčastnit se letního stanového tábora / nehodící se škrtněte / 



Prohlášení zákonných zástupců dítěte  

v den odjezdu na tábor 
 
 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti  .....................................................................   

změnu režimu. 

 

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota a podobně), a ošetřující lékař 

mu nenařídil karanténní a jiná opatření. Není mi známo, že v posledních 2 týdnech přišlo 

dítě do styku s osobami, které onemocněly nebo mohly být nemocné infekčními 

onemocněními. 

 

Dítě je – není schopno účastnit se letního tábora. (nehodící se škrtněte). 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení 

bylo nepravdivé. 
 
 
 
 

V Lubině dne 15. 7. 2017 Podpis zákonného zástupce: 

 

 

Poznámka: 

Přihlášku i prohlášení stačí odevzdat až na táboře hned po příjezdu. Bude to jednodušší 

pro obě strany. Stěžejní bude zaplacení tábora, a zda jste účast dítěte potvrdili svému 

rádci. 


