
 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 

Provozovatel: 

Lesní klub Troja z.s. (Havránek) 
V Zámcích 227/26, Praha 8 
IČO 06114393 
Webové stránky: www.klubhavranek.cz 
E-mail:klara@klubhavranek.cz 
 

Přihlašuji: 

DÍTĚ (jméno a příjmení)…………..…………………………………………………………. 

MATKA (jméno a příjmení)………………………………………………………………….. 

OTEC (jméno a příjmení)…………………………………………………………………….. 

Kontakt: telefon:………………………………….e-mail:…………………………………… 

Adresa:………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte: ……………………..  

Na příměstský tábor v termínu: …………………………………………………………….. 

Za kolik: 

Kč 3.300,-/po-pá 8.30 – 16.00 hod. - včetně celodenního stravování (2x svačina, oběd, pitný režim), 
podmínkou přihlášení je úhrada předem na účet klubu 2101244353/2010, do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno dítěte. Na tábor není možné se přihlásit na jednotlivé dny. 

Storno podmínky: Odhlášení 14 dní před prvním dnem tábora je storno poplatek 10%,  
13 -  7 dní 20%, 6 – 1 den 50%. Poplatek za tábor se nevrací, pokud dítě nenastoupí v den tábora 
nebo docházku přeruší. 

Kde: Provoz tábora bude v zázemí Lesního klubu Havránek, Pod Havránkou 1253/7 (=číslo pozemku 
– přesnou polohu najdete na Google mapách), Praha Troja 

TERMÍNY: 
11. - 15.7.2022 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH BYTOSTÍ (s Olívií a Petrem) 
18. - 22.7.2022 TAJEMNÝ HVOZD - fantasy tábor (s Johankou a Matoušem) 
01. - 05.8.2022 RAPOVÝ TÁBOR aneb hudební improvizace (s Petrem a Matoušem) 
22. - 26.8.2022 TROSEČNÍCI (s Johankou a Olívií) 

http://www./


Co s sebou: 

v pohodlném batůžku vlastní pití (doléváme), pláštěnku, věci na převlečení dle individuální potřeby 
dítěte, kopie kartičky zdravotní pojišťovny, doporučujeme pořídit dítěti pásku na ruku s označením 
jména a telefonního spojení 

návyky a zdravotní stav dítěte: 

Spí po obědě? 

Má potravinovou nebo jinou alergii? 

Je dítě zdravé, bezinfekční? 

Bere pravidelně léky?             Jaké? 

Další sdělení o dítěti:…………………………………………………………………………………………….. 

Souhlas s pořizováním fotografií dítěte v kolektivu při aktivitách v klubu :………………… 

Souhlas s uveřejněním fotografii dítěte (např. na webu či fb stránkách klubu):………….. 

Souhlas s odstraněním (vytrhnutím) klíštěte z těla dítěte:……………………………………… 

Jméno osoby oprávněné vyzvedávat dítě z klubu (krom rodičů):….…………………………………………... 

 

 

…………………………………………………………      

Podpis rodiče dítěte 

 

 

 

V Praze dne ………………………………………. 


