
PŘIHLÁŠKA 
na letní tábor Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 

Místo: RS Třímany          

Termín: 12. - 19.8.2016 

Téma:  Cesta kolem světa (klasický pobytový tábor s celotáborovou hrou) 
 

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

Datum narození: ............................   Věk v době tábora: ………………… 
 

Adresa bydliště dítěte: …………………………………………………………………………………………  
 

Telefonické a e-mailové spojení na rodiče:     
 

Matka: ...............................................................................................................................................................  

 

Otec: ................................................................................................................................................................. 
  

Je jeden z rodičů členem Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč alespoň 6 předchozích měsíců? 

ANO  /     NE * 

  

Má dítě nějaká zdravotní nebo jiná omezení:   ANO    /      NE* 
 

Jaká:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je dítě alergické:     ANO   /    NE* 
 

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

 

Dítě bude během tábora užívat léky (+ dávkování):          ANO   /    NE  * 
 

Jaké:........................................................................................................................................................................... 
 

Uveďte vaše zvláštní požadavky nebo připomínky k pobytu přihlášeného dítěte: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

Souhlasím s fotografováním mého dítěte během konání tábora a s tím, aby pořízené fotografie mohly být 

umístěny na webových stránkách Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (po výběru vhodných fotografií):  

ANO /     NE *  
     
Beru na vědomí, že v případě projevů nemoci nebo chování neslučitelného s pokyny vedoucích tábora, si své dítě 

neprodleně vyzvednu a dále již se nebude táboru účastnit. Dále beru na vědomí, že v případě úmyslného 

poškození majetku Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč uhradím případné škody způsobené mým dítětem. 
 

 

Datum:……………….    Podpis rodičů: ……………………………………….   
 

*nehodící se škrtněte 

 
Vyplněnou přihlášku zašlete, prosíme emailem na: tabor@spolekzelenec.cz  nebo příp. předejte v obálce 
označené „Přihláška na tábor Spolek rodičů ZŠ a MŠ“  na adresu ZŠ Zeleneč (paní ředitelce). Po obdržení 
přihlášky Vám do 14 dnů zašleme email s pokyny k platbě zálohy, informaci ke stornopodmínkám a následně 
také pokyny k platbě doplatku i k celému táboru. POZOR: Zálohu ve výši 2.500 Kč je nutno uhradit nejpozději 
do 15.4.2015. V případě dotazů nás kontaktujte na emailu: tabor@spolekzelenec.cz  nebo na telefonech: 
734542587(M.Nováková) nebo 605295658 (P. Moravečková).  
Těšíme se na vaše děti!     Váš táborový team Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 
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