
list č. 1 
OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE 
 

Jméno a příjmení: 
 
 

Rodné číslo: 
 

Název zdr.pojišťovny: 
 
 
Otec:        tel.: 
 
Matka:        tel.: 
 
Kontaktní e-mail :  
 
INFORMACE RODIČŮ PRACOVNÍKŮM TÁBORA 
Stručná charakteristika dítěte: 
 
 
 
 
Zájmy, záliby, koníčky: 
 
 
 
 
Na táboře:                             byl  - nebyl 
Je plavec:                              ano - ne 
Jiná sdělení: 
 
 
 
 
Táborový řád 

1. Rodiče ručí za to, že dítě přijede na letní tábor náležitě vybavené, tzn. že bude mít minimálně věci uvedené v seznamu 
2. Z hygienického a výchovného hlediska jsou návštěvy rodičů na táboře nevhodné. Dítě nesmí  z hygienických důvodů 

opustit prostor tábora. 
3. Rodičům je vstup do prostoru táborové základny   ZAKÁZÁN, mimo vyhrazené prostory. 
4. Upozorňujeme rodiče, že z hygienických důvodů není možné vozit dětem do tábora potraviny podléhající rychlé 

zkáze ( z ovoce např. melouny, třešně apod. , dále zákusky, uzeniny  a další  netrvanlivé potraviny).  Dětem nebude 
umožněno tyto potraviny  v žádném případě vnést do tábora – chráníme především zdraví Vašich dětí ! 

5. Rodiče jsou odpovědni za případné škody způsobené dítětem v průběhu konání tábora. 
6. Předčasné odjezdy dětí z tábora před jeho ukončením jsou možné jen ze závažných důvodů. Dítě bude předáno pouze 

zákonnému zástupci uvedenému v přihlášce na základě písemného předání. Dnem převzetí dítěte za něj přebírají 
zodpovědnost rodiče. Rodiče se musí prokázat průkazem totožnosti. 

 
Byl jsem seznámen s táborovým řádem. 
 
V……………………. dne……………………..   Podpis rodičů………………………………. 

 
V zájmu  dětí /zvláště menších/ vloží rodiče do zavazadla seznam věcí pro kontrolu,  aby děti přivezly všechny věci zpět.  
DOPORUČUJEME OZNAČIT OBLEČENÍ ZNAČKOU (iniciály na štítek apod.) 
 
Dětem pouze malé kapesné, vše potřebné mají zajištěno z prostředků tábora. 
 
Rovněž žádáme rodiče, aby dětem s sebou nedávali žádné drahé a cenné věci např. drahé fotoaparáty, CD přehrávače, rádia,  
zlaté předměty a pod.  Za případnou ztrátu a poničení těchto věcí organizátor neručí. 
 
Nejproblémovější  jsou  MOBILNÍ  TELEFONY !  Zvažte prosím , zda je především menší děti  na táboře  nutně potřebují  !  
Pro akutní volání  dítěti  telefon zapůjčíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Táborový řád

