
 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
V PILSNERGOLF RESORTU HOŘEHLEDY 

23.8. – 27.8.2023 
 

Údaje o dítěti 
Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 
Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………… 
Telefon: ……………………………..............  
Email: ……………………………..............  
 

Zvláštní záznamy a informace 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Souhlasíme s podmínkami stanovenými organizátory Letního tábora 2023 a  
přihlašujeme tímto výše uvedené dítě k pobytu na letním dětském táboře 2023 a zavazujeme 
se uhradit cenu tábora 4 800,- nejpozději do 30.6.2023 
 
 Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora nebude platba tábora ani její poměrná část 
vracena.V případě trvalých nebo závažných kázeňských přestupků bude Vaše dítě po 
domluvě vráceno na trvalou adresu. 

 
 
Datum:     _ _ . _ _ . 2023      …………………………… 

podpis zákonného zástupce 
 
Termín odevzdání závazných přihlášek: nejpozději do 30.6.2023 
 



 

 

Potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním 
táboře v PilsnerGolf Resortu 2023, Prohlášení o 

bezinfekčnosti 
23.8.2023 - 27.8.2023 

Posuzované dítě: 
Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 
Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….……………… 
 
Část a)  

Posuzované dítě k účasti na letním dětském táboře  
  je zdravotně způsobilé 
  není zdravotně způsobilé 
  je zdravotně způsobilé s omezením 

 
omezení ve zdravotní způsobilosti:…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí 
v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 
Část b) 
 Potvrzuji, že dítě        (uveďte typ/druh) 
  se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním………………………….. 
  je imunní proti nákaze ………………………………………………………. 
  má trvalou kontraindikaci proti očkování …………………………………… 
  je alergické na ……………………………………………………………….. 
  dlouhodobě užívá léky ………………………………………………………… 

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

 
Datum vydání posudku :     _ _ . _ _ . 2023 
 
Podpis, jmenovka lékaře, razítko zdravotního zařízení  
 
 

 
 

Prohlašuji, že výše posuzované dítě nepřišlo v posledních 14 dnech před odjezdem na Letní 
tábor 2022 do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 
z nákazy, není mu ani nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že dítě nejeví žádné 
známky akutního onemocnění (průjem, teplota)   
 
Datum:     _ _ . _ _ . 2023        …………………………… 

podpis zákonného zástupce 



 

 

 
Seznam doporučené výbavy dítěte: 

 
Co s sebou?  
 
Ø Očkovací průkaz nebo zdravotní průkaz,  průkaz pojišťovny,  potvrzení o bezinfekčnosti a 

o zdravotní způsobilosti  (bez těchto věcí nebude dítě vzato na tábor) 
 
Ø Holinky, nebo vysoké boty !!!!!!!  
Ø polokecky, turistickou obuv  
Ø přezůvky 
Ø golfové boty 
 
Ø ponožky,  
Ø spodní prádlo 
Ø svetr,  
Ø trička  
Ø čepici proti slunci 
Ø plavky 
Ø ostatní ošacení dle individuální potřeby 
Ø pláštěnku!!!!!!!!!!!! 
Ø malý batoh 
Ø baterka (s náhradní baterií)  
Ø krém na opalování 
Ø hygienické potřeby  
Ø repelent proti komárům 
Ø sešit a tužku  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


