
Provozovatel tábora:  Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., sídlo: Skupova 4a, 301 00 Plzeň, IČO 01442091 
tel.: 723 082 890, email: info@avva.cz 

 

 

                  Přihláška na příměstský tábor 

 

Termín a místo konání tábora: …………………………………………… 

I. Údaje o dítěti 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………… 

Datum narození:   …………………………………………………………………………… 

Rodné číslo:          …………………………………………………………………………… 

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

 

II. Údaje o zákonném zástupci dítěte  

DŮLEŽITÉ!: Na kontaktní email bude zasláno potvrzení přihlášky a faktura s výslednou cenou. 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………    

Datum narození: ……………………………………………………………………………     

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

Kontaktní telefon:   …………………………………………………………………………… 

Kontaktní e-mail:  …………………………………………………………………………… 

 
III. Platba (zaškrtněte jednu z možností): 

o Bankovním převodem 

o fakturou prostřednictvím zaměstnavatele - Doplňte, prosím, níže fakturační údaje.  

(Název firmy, sídlo, IČO, DIČ + jméno a příjmení zaměstnance, kterému bude zaměstnavatel příspěvek na pobyt 

dítěte hradit). Nutno předem se zaměstnavatelem dohodnout, faktura bude vystavena až po obdržení objednávky 

od Vašeho zaměstnavatele. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

IV. Uveďte schopnost Vašeho dítěte plavat (zaškrtněte jednu z možností) 

o Plavec 

o Plavec jen s kruhem nebo rukávky 

o Neplavec 

 
V. U svého dítěte upozorňuji na (Uveďte, prosím, veškeré zdravotní a jiné problémy, o kterých by 

měl zdravotník a výchovný personál tábora vědět, zneužití poskytnutých údajů je vyloučené!!!): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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VI. Kontaktní osoba, pokud v průběhu tábora zákonný zástupce bude nedosažitelný: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………… 

Vztah k dítěti (babička, teta apod.) ………………………………………………. 

Telefon: …………………………………………………………………………… 

 

 

VII. Poznámka (Např. Při přihlášení na příměstský tábor, zde napište osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte, popř. 

zda dítě bude odcházet samo a v jaký čas.) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Vyplněním a odesláním přihlášky dává odesílatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

uvedených v přihlášce podle zákona č. 101/2000 Sb. Zároveň dává najevo, že se seznámil se 

Smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

 
 
 

V………………dne……………………. 

 

…………………………………. 

Podpis zákonného zástupce 


