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Sportovní klub pořádá 

 

 

Určeno florbalistům hrajícím ligu za tým přípravky 

Datum:16. -19.7.2020 
Začátek: čtvrtek 16.7 v 13:00 
Ukončení: neděle 19.7 v 10:00  

 

Místo: ZŠ Kravaře 

 

Vedoucí tábora:  

David Thomas, Ondřej Frank 
      

Cena: 800,- Kč Cena zahrnuje: Celodenní stravu a pitný režim, jízdné, vstupné na 

 akce, režijní náklady, pronájem tělocvičny, externí vedoucí 
 

Program: 
 Trénování, florbalový turnaj 

 Celodenní výlet 

 Návštěva koupaliště (za příznivého počasí) 

 Zábavný program, hry a soutěže v tělocvičně i venku 

 

S sebou: 
 Florbalové vybavení (hokejku, výzbroj), láhev na pití 

 Sportovní oblečení a obutí do tělocvičny i na pobyt venku 

 Oblečení a přezutí dovnitř a na spaní 

 Kartičku pojištěnce, prostředky osobní hygieny a léky, ručník, dostatek spodního prádla 

 Spacák nebo přikrývku, polštář 

 Vhodné oblečení a obutí na výlet, kšiltovku, pláštěnku, plavky, batoh na výlet, kapesné 

 Čestné prohlášení o bezinfekčnosti 
 

 

Tento tábor je organizován florbalovým klubem nikoliv CVČ Kravaře, vyplněnou přihlášku 

a uvedenou částku prosím předejte trenérům. 
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PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo  

Zdravotní pojišťovna  

Adresa bydliště 

(Ulice, obec, PSČ) 
 

Škola  

Třída  

Telefonní číslo 

zákonného zástupce 
 

E – mail:  

Název tábora Florbalové prázdniny - přípravka 

Termín 16-19.7.2020 

 

Každý účastník podléhá táborovému řádu a musí ho respektovat. 

Účastnici nejsou na této akci pojištěni. 

Kdo opustí tábor bez vážného důvodu, ztrácí nárok na vrácení platby. 

Neručíme za věci účastníků-zejména peníze, mobilní telefony, atd. 

Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem možnost nakládat v rámci tábora s osobními údaji účastníka a 

možností uveřejňování fotografií na webové stránky a facebook. 

 

……………………………………………………………………… 

podpis rodičů nebo zákonného zástupce 

 



Sportovní klub Kravaře, z.s. – Oddíl florbal, IČO: 19015461, www.fbckravare.cz 
Kontakty: David Thomas, Tel.: 604 944 191, E-mail: dejv.thomas@seznam.cz  
                   Ondřej Frank, Tel.: 736 263 845, E-mail: ondrej.frank@seznam.cz 

  

 

Prohlášení o bezinfekčnosti 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

 

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................................................ 

 

Narozenému: ................................................... 

 

Bytem: ................................................................................................................................................................................ 

 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech 

přišlo toto dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. 

Dítě je schopno zúčastnit se: Dětského příměstského tábora, pořádaného organizací v rámci sportovní 

klubu S.K. Kravaře - oddíl florbal, Alejní 728/13, 747 21 Kravaře. 

 

V termínu od...................................    do................................ 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mně postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Prohlášení nesmí být starší dne nástupu dítěte na dětský příměstský tábor. 

 

Přihlášením dítěte na kurz uděluje rodič/zákonný zástupce organizaci S.K. Kravaře, z.ú. jakožto 

správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 

101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském, v rozsahu a 

dle podmínek, se kterými byl před přihlášením seznámen/a. 

 

Rodič/zákonný zástupce souhlasí s podmínkami příměstských táborů a je si vědom/a toho, že jejich 

opakované nedodržování a porušování může mít za následek předčasné vyloučení dítěte z tábora bez 

možnosti náhrady již uhrazeného táborného. 

 

 

V ........................................ dne.................................. 

 

 

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

                          (podpis zákonných zástupců dítěte) 

 


