
Přihláška 
Pořadatel tábora: 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
Horní sbor ve Vsetíně, 

Palackého 156 
755 01 Vsetín 

http://www.hornisbor.cz/ 

TÁBOR pro děti (od 6 do 10 let) 
DVĚ VĚŽE 

Chalupa Pod vrchem, Hošťálková 

Podrobné informace Vám ráda podá 
a případné dotazy zodpoví 

Zdeňka Polášková – hlavní vedoucí tábora 
na tel. 734 497 534 

Datum tábora: ne 14. 7. – pá 19. 7. 2019 

Odevzdejte do farní kanceláře Horního sboru ČCE, Palackého 156, do neděle 23. 6. 2019 

Osobní údaje účastníka 

Jméno a příjmení: Rodné číslo: 

Ulice a číslo domu: Obec, město: PSČ: 

Datum narození: 
 

Státní příslušnost: Kontaktní telefon: 
Otec: 

 
Matka: 

 

Je poprvé na táboře: 

 Osobní údaje rodičů (stačí 1 z rodičů) 

Jméno a příjmení otce/matky: 

Trvalé bydliště otce/matky: 

Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Tábor je veden v křesťanském duchu dobrovolníky, kteří 
připravují jeho program. Účast na táboře se zakládá na dobrovolnosti a spolupráci účastníků, respektování táborového 
řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením 
z tábora na vlastní náklady účastníka. 
 
Přihlašuji své dítě závazně na tento tábor a souhlasím s cílem a podmínkami tábora. Budu 
respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného 
NÁSTUPNÍHO LISTU nebude účastník do tábora přijat (vyplňte jej a odevzdejte v den odjezdu 
na tábor). 
 
V ……..……….………..    dne: ……..…………..     
 
Podpis účastníka (do 18 let zák. zástupce): ……………..……..………….. 

Zdravotní pojištění účastníka 

Zdravotní pojišťovna účastníka: Číslo pojišťovny: 

Informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím 
takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např.: omezení v běhu, zdravotní 
komplikace, zájmy, výrazné povahové vlastnosti, omezení ve stravě... apod.): 
 
 
 
 

Cena tábora je 1700 Kč. Cena zahrnuje náklady spojené s pobytem na táboře. Platbu proveďte na účet č: 
1765788359/0800 (do poznámky MT a jméno dítěte) nebo hotově ve farní kanceláři. 

• Vyplněnou přihlášku přijímáme ve farní kanceláři Horního sboru ČCE, Palackého 156, Vsetín, do neděle 
23. 6. 2019 nebo do vyčerpání kapacity  

• Zaměstnavatel rodičů může přispět na účastnický poplatek. O této možnosti se informujte. Potvrzení o přihlášení 
na tábor Vám vystavíme.  

• Sourozencům poskytujeme slevu a to 200 Kč na každého (2 sourozenci = 400 Kč) 
• V případě finanční nouze lze požádat o slevu z ceny tábora. 

 


