
Ahoj táborníku, 

 

posílám Ti základní informace o zimním táboře, na který Tě zveme! Tábor pořádá náš oddíl 

Mladých ochránců přírody Netopýři v termínu 2. – 9. března 2019, tedy v termínu, kdy bys 

měl/a mít jarní prázdniny. Letos se vydáme do Stráže pod Ralskem. Budova je vytápěná. Spí 

se v pokojích po cca 4-8 lidech, na postelích ve vlastním spacím pytli. 

 

Na programu je celotáborová hra, spousta her a výletů do okolí, návštěva plaveckého 

bazénu atd. Takže se neboj, o zábavu bude postaráno  

 

Pro letošní rok je účastnický poplatek 1 500,- Kč pro registrované resp. 1800,- Kč pro 

neregistrované členy.  

 

Účastnický poplatek je nutné zaplatit převodem na účet číslo: 182118156/0300 (do 

zprávy pro příjemce napište jméno dítěte) do 15. února 2019.  

 

V případě neúčasti se poplatek vrací dle následujících pravidel: 

- Odhlášení do 15. 2. 2019 23:59  vrací se 100 % 

- Odhlášení do 22. 2. 2019 23:59 vrací se 50 % 

- Odhlášení do 1. 3. 2019 23:59 vrací se 25 % 

- Bez odhlášení    účastnický poplatek se nevrací 

Odhlášení probíhá pouze telefonicky na tel. 606 288 207 nebo mailem na pelzner@email.cz 

 

Závaznou přihlášku potřebuji vyplnit poslat na email pelzner@email.cz (nejlépe 

podepsanou, naskenovanou). Ve výjimečných případech je možné poslat přihlášku e-

mailem i bez podpisu a podepsat až při odjezdu na tábor. Přihlášku je také možné 

odevzdat osobně na oddílové schůzce. Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději 

v pátek 15. 2. 2019 

 

Vzhledem k omezené kapacitě budovy a předpokládanému velkému zájmu o účast na táboře 

doporučuji odevzdat vyplněnou přihlášku co nejdříve. Dále upozorňuji, že přednost budou mít 

registrovaní členové oddílu. Neregistrovaní se budou moct přihlásit pouze v případě 

nenaplnění kapacity tj. nejdříve od 15. 2. 2019 

 

Odjezd bude v sobotu 2. března  z vlakového nádraží v Jablonci nad Nisou v 9:55. 

Pro vyřízení všech formalit je ale nutné přijít dříve! Proto již od 9:30 zde budu vybírat: 

- kartičku zdravotní pojišťovny (originál) 

- potvrzení o bezinfekčnosti, které podepisují rodiče (nesmí mít datum starší než 3 

dny - pro jistotu jsem jej už předepsal) 

 

Předpokládaný návrat je v sobotu 9. března. 2019 v cca 13:55 hodin na vlakové 

nádraží v Jablonci.  

 

Pokud budeš mít Ty nebo Tvoji rodiče jakékoli dotazy, připomínky či sdělení, prosím 

použijte uvedenou adresu, telefon 606288207 nebo email pelzner@email.cz .                                                                                
 

 

S pozdravem vedoucí oddílu MOP Netopýři    Petr Elzner   

 

 



 

 

Doporučené vybavení: 

 spací pytel 

 polštářek 

 oblečení do budovy 

 zimní oblečení na ven 

 čepici  

 rukavice 

 pyžamo 

 spodní prádlo 

 přezůvky 

 pláštěnku 

 pytel na špinavé prádlo 

 plavky 

 pevnou obuv do sněhu 

 batoh na výlety 

 láhev na pití 

 mýdlo v pouzdře 

 kartáček a pasta na zuby, kelímek   

 hřeben 

 ručník 

 peněženku s kapesným 

 baterku na svícení na noční hru (prosíme opravdu baterku a ne mobilní telefon) 

 

 

 

Veškeré oblečení (včetně rukavic) a obuv na ven doporučujeme alespoň dvakrát, abys 

měl/a v čem chodit, než se Ti mokré věci usuší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ TÁBOR 

ZO ČSOP Vikýř, oddíl Netopýři Kontaktní adresa: Petr Elzner, 

Budovatelů 10, Jablonec nad Nisou, 466 01 
Přihlašuji závazně svého syna/dceru _______________________________________________  

 
rodné číslo ___________  
 
bydliště ___________________________________________________________________  

na zimní tábor oddílu Netopýři ve Stráži pod Ralskem, v době od 2. do 9. 3. 2018 

Vedení tábora a zdravotníkovi sděluji, že dítě má tato zdravotní omezení: 

             

             

 

a upozorňuji u svého dítěte na:   

             

 

Kontakt na rodiče v průběhu tábora (nejlépe telefon): 

Otec:       Matka:        

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 

podmínkami: 
a) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 15. 2. 2019 

b) Výše poplatku činí 1500,- Kč pro registrované členy resp. 1800,- pro neregistrované členy. 

Poplatek musí být zaplacen na účet číslo 182118156/ 0300  

c) Podpisem souhlasím se storno podmínkami uvedenými v přihlášce 

d) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 

e) Návštěvy rodičů na táboře nejsou možné. 

f) Podpisem na přihlášce souhlasím se zpracováním osobních údajů v přihlášce uvedených, pro 

administrativní zajištění tábora včetně poskytnutí těchto údajů oprávněným institucím (KHS, 

zdravotní zařízení, ČSOP apod.). S poskytnutými údaji bude nakládáno dle nařízení „GDPR“. 

Souhlas je možné kdykoliv odvolat formou oznámení na email: pelzner@email.cz 

g) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s 

jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu, 

atp. 

h)  Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora. 

 

 

V      dne           Podpis rodiče         

 

 

 

 

 

 

 



PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI   

 

Písemné prohlášení rodičů 

 

 

Jméno dítěte:         Datum narození:    

 

Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na zimním 

táboře, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mi 

známo, že by v posledních 14ti kalendářních dnech před odjezdem na tábor přišlo do styku 

s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno 

karanténní opatření. 

 Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby 

z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 

 

 

 

V       dne 2.3. 2019  Podpis rodiče:      

 

 

 

 

 

 
PLNÁ MOC 

 
Souhlasím se zastupováním v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním 

lékařského ošetření a podávání informací o zdravotním stavu a navržených zdravotních 

službách  níže uvedeného dítěte, ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1. a § 31 

zákona č. 372/2011  Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. 

 
Jméno dítěte:         Datum narození:    

 
Zimní tábor oddílu Netopýři (ZO ČSOP Vikýř 35/05) ve Stráži pod Ralskem, v době od 2. 3. 

2019 do 9. 3. 2019.  Plná moc se vydává pouze na dobu konání tábora. 

 

 

V       dne 1.3.2019  Podpis rodiče:      

 

 

 

 


