
Vážení rodiče, 
o letních prázdninách bude pod záštitou ŘKF Domažlice probíhat tábor s názvem „Na počátku bylo Slovo  
a dnes?“. Během tábora se budeme snažit dětem přiblížit některé texty z Bible a zprostředkovat zážitek 
společenství jejich vrstevníků. Okolí tábora umožňuje dětem dostatek pohybu a pobytu v přírodě. 
 

Tábor bude ve zděné budově v Caparticích. Součástí budovy je kuchyně, WC, koupelny, společenská 
místnost a pokoje s kapacitou 6 až 11 lidí. Cena 1500Kč, kapacita 18. účastníků. 

Letní tábor (od 1. třídy – 12let) od 15. - 20. července 2018!  
 

Pravidla letního tábora: 
✓ Zákaz návštěv (bude-li problém se stýskáním, řešíme s rodiči individuálně).  
✓ Zákaz mobilních telefonů, tabletů a jiných elektronických zařízení.  
✓ Respektování a dodržování pokynů vedoucích.  
✓ Neopouštění prostoru a skupiny.  
✓ Pokud nebude dítě opakovaně dbát pokynů vedoucích, bude ohrožovat bezpečnost svoji nebo jiných, 

telefonicky kontaktujeme rodiče dítěte, kteří budou povinni si dítě ihned vyzvednout. 
✓ Přihlášen je ten, kdo odevzdá přihlášku a zálohu v době, kdy jsou volná místa. 

 
Souhlasíte-li s pravidly, vyplňte přihlášku. Poté přihlášku a 200 Kč nevratné zálohy předejte osobně  
Elišce Romové do 24.6. 2018.  
 

Začátkem června obdrží přihlášení přesné informace o nástupu na tábor a doporučený seznam věcí. 
 

       Těšíme se Hanka, Anička K., Tomáš a Eliška.  
 

Info: Eliška Romová, mobil 732 459 662, romovaeliska@seznam.cz 

 

---------------------------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------------------- 
 

P Ř I H L Á Š K A – ČERVENEC 2018 
 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…. 

Datum narození: ………………………………..………………………..      Rodné číslo: ……………….……………………………………………..... 

Adresa: …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…....       

Tel.(rodiče): ……………………………………………..………………..   Email (rodiče): …………………………………………………………………. 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpisem potvrzuji souhlas s pravidly …………………………………………………………………………………………………………………….. 
____________________________________________________________________ 

Zdravotní dokumentace 
 

▪ Onemocnění (např. epilepsie, diabetes, astma)…………………………………………………………………………………………...….. 

▪ Alergie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

▪ Jiné potíže (časté nachlazení, bolesti hlavy apod.) …………………….…………………………………………………………………….. 

▪ Užívá dlouhodobě léky? Jaké: …………………………………………………………………………………………………………………..……… 

▪ Dieta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

▪ Prostor pro další vyjádření rodičů: …………………………..…………………………………………………………………………….……….. 

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

Podle skutečnosti tak, jak je mi známá, potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na letním táboře.  

Jméno a příjmení matky: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení otce: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dne ……………………….…  Podpis rodičů: ………………………………………………………….......................................................... 
 
 

Záloha 200 Kč zaplacena dne: ………………………………………………………………………………. (vyplní při převzetí ER) 


