
Základní škola a mateřská škola Drnholec,
okres Břecla,

příspěvková organizace
 Svatoplukova 277/2

691 83 Drnholec

   Z á v a z n á   p ř i h l á š k a

Letní tábor Onšov
5.7.  – 14. 7. 2013

jméno a příjmení ……………………………………………….............…...........

datum narození....……………………….................................…………..............

adresa ……………………………….……………...............  PSČ ...............……

telefon ……………………....e-mail …………………….…………………........

v chatce chce spát…................................................................................
Kontakt na blízké osoby doma ( rodiče, zákonní zástupci )
jméno a příjmení……………………………...............…………………...............
vztah k přihlášenému ………………………………………………………..........
tel. č., na němž se bude zdržovat v průběhu tábora : ……………………..............
Dítě nesmí vykonávat tyto činnosti :

Pravidelně užívané léky :

U svého dítěte upozorňuji na ( nemoci, alergie, zdrav. omezení, … ):

Dítě je neplavec* – plavec* 
Souhlasím s tím, že osobní údaje dítěte budou použity pro potřeby letního tábora a posléze archivovány dle ustanovení 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Byl jsem seznámen s platebními podmínkami a stornopodmínkami.
Souhlasím s fotografováním svého dítěte při táborové činnosti a s případným vyvěšením fotografie na nástěnce tábora 
nebo na webových stránkách školy. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů
Podpis rodičů ( zákonných zástupců ) .………........…………….

V …………………….......……. dne ……………………………..

Dítě se přihlašuje do DT pořádaného ZŠ a MŠ Drnholec, který se koná na TZ Onšov v 
termínu od 5.7. do 14.7. 2013. Vedoucí tábora – Mgr. Bronislava Šimčíková.

                                                    
                                                                       potvrzení ZŠ a MŠ Drnholec

Základní informace : 
Letní tábor se bude konat v rekreačním středisku Onšov nedaleko Vranova nad Dyjí. 
Ubytování v chatkách.V areálu je kuchyně, jídelna a splachovatelné WC, sportoviště. 
Na táboře bude realizována celotáborová hra  „Po stopách lovců mamutů“. Tábor je 
zaměřen na sportovní a turistické vyžití, outdoorové aktivity (hry v přírodě), hry 
zaměřené na osobnostní rozvoj dítěte ( zdravé sebevědomí, umění říci ne, upevnění 
místa v kolektivu atd.).
       V průběhu tábora bude pořádán výlet do Vranova nad Dyjí, který si účastník bude 

hradit sám. Dítě máte možnost i připojistit. Pokud využijete této nabídky, základní 
částka vám nabyde o 100,-Kč. Cena tábora pak bude 3100,-Kč. Na základě 
potvrzené přihlášky obdržíte list účastníka, seznam vybavení a informace o 
odjezdu. Součástí přihlášky je Posudek  o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 
zotavovací akci a škole v přírodě – dříve potvrzení od lékaře. Odevzdat s vyplněnou 
přihláškou!!! Pozor, počet míst omezen kapacitou lůžek v táboře.

Cena : 3 000 Kč  - v ceně je zahrnuto ubytování, strava 5 x denně, pitný 
režim, doprava autobusem, pedagogický a zdravotnický dozor - bez 
připojištění. S připojištěním 3100,-Kč.
Žádám o připojištění svého dítěte  na táboře:      ANO – Ne*
Platbu je nutno uhradit do 31. 5. 2013
Tábor můžete zaplatit: 

 vkladem na účet ZŠ Drnholec: 27-2768100227/0100
 variabilní symbol: 72013
 možnosti vystavení faktury – volejte paní Dubšovou – tel. 519519281
 bezhotovostně – převodem na účet ZŠ: 27-2768100227/0100
 variabilní symbol: 72013
 do zprávy pro příjemce vepiště jméno dítěte

Stornopodmínky :
Při odhlášení do 5. 6. bude vráceno 75 % z ceny pobytu, do 20.6. bude vráceno 
50 %, do 31. 6. bude vráceno 25 %. V případě nalezení náhradníka bude vrácena 
částka v plné výši.
Odhlášení účastníka je nutné provést písemnou formou na adresu ZŠ Drnholec 
nebo na níže uvedený kontaktní email.
Bližší informace získáte na emailu : simcikovab@seznam.cz     nebo na   tel.čísle 
                                                                                                              774500917     

*nehodící – se škrtněte    

mailto:simcikovab@seznam.cz

