
PŘIHLÁŠKA
Jméno dítěte:

Vybraný termín pobytu1:

❑  29. 6. – 12. 7. 2019 (14 dní) I. herní turnus  cena: 5.600,- Kč

❑  13. 7. – 27. 7. 2019 (15 dní) II. zálesácký turnus  cena: 5.800,- Kč

❑  27. 7. – 10. 8. 2019 (15 dní) III. filmařský turnus  cena: 5.990,- Kč

❑  Otec     ❑  matka je zaměstnancem Barrandov Studia a.s., nebo členem  

ZO KINOS Barrandov Studio – požaduji slevu (cena po slevě 3.800,- Kč).

Potřebuji zaslat fakturu1:   ❑  ANO   ❑  NE 

Adresa zaměstnavatele včetně IČ (pokud potřebujete zaslat fakturu):

O táboře jsme se dozvěděli1:

❑  v Barrandov Studiu  ❑  TV Nova

❑  již jsem na něm byl/a ❑  v Duze

❑  od kamaráda (jméno): ❑  v Třineckých železárnách

❑  jinde:
 
 

Přihlášku prosím vyplňujte čitelně hůlkovým písmem. 
Veškeré údaje o dítěti a rodičích uvedené v přihlášce poslouží výhradně 

oddílovým vedoucím k lepšímu 
poznání a pochopení dítěte. Děkujeme, že píšete pravdu.

1) Hodící se označte křížkem.

Údaje o dítěti:
Jméno a příjmení:

R.č.:    Adresa:
        PSČ:
Přeji si být kontaktován1: ❑  poštou   ❑  e-mailem:
Počet sourozenců:  Kontaktní mobil pro SMS:
Jména sourozenců, kteří se také zúčastní tábora:

Chodí do:     třídy (1-9)
Dítě bylo na táboře (jakémkoliv)1:  ❑  ANO      ❑  NE     Kolikrát:
Dítě je plavec1:    ❑  ANO      ❑  NE     Uplave cca:
Zájmová a sportovní činnost dítěte:

Jídla, která dítě nejí:

Dítě by chtělo být v oddílu s těmito kamarády2:

Další důležitá sdělení rodičů:

Údaje o rodičích:
Jméno, příjmení, titul otce:

Ročník narození:  Povolání:

Telefony:

Jméno, příjmení, titul matky:

Ročník narození:   Povolání:

Telefony:

Rodiče žijí spolu1: ❑  ANO    ❑  NE    Popř. o dítě se stará:

Nedílnou součástí přihlášky jsou Obchodní podmínky pro Tábor Barrandov
uvedené ve III. díle přihlášky, se kterými souhlasím.

I. díl přihlášky na Tábor Barrandov

Originál I. dílu přihlášky odevzdejte co nejdříve
na adresu: Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
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1) Hodící se označte křížkem.    2) podbného věku a stejného pohlaví

V        dne    2018
Podpis zákonného zástupce



Zdravotní údaje o posuzovaném dítěti
(Vyplní zákonný zástupce již před návštěvou lékaře!):

Dětské infekční nemoci1: ❑ zarděnky  ❑ plané neštovice  ❑ příušnice  ❑ spalničky   
❑ jiné:
❑ Kožní nemoci, kterými dítě trpí:

Operace:

Úrazy:

Alergie (léky, potraviny apod)., projevy alergie:

Závažnější choroby, které dítě prodělalo:

Léky příležitostně užívané, včetně dávkování:

Svým podpisem stvrzuji úplnost a pravdivost výše uvedených údajů.

II.díl přihlášky na Tábor Barrandov

Datum a podpis zákonného zástupce dítěte

ZDE PROSÍM
NALEPTE KOPII

PRŮKAZU ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNY

(Již před návštěvou lékaře!)

1) Hodící se označte křížkem.
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na Táboře Barrandov

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:

     Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:

Dítě a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním1:     ❑  ANO     ❑  NE

Odchylky v očkování:

b) je imunní proti nákaze (typ/druh):

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):

d) je alergické na:

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):

Psychický a somatický vývoj dítěte odpovídá jeho věku1:  ❑  ANO     ❑  NE
Zdravotní údaje o posuzovaném dítěti vyplněné jeho zákonným zástupcem na straně 3 

přihlášky odpovídají zdravotní dokumentaci1:             ❑  ANO     ❑  NE

Posuzované dítě je zdravotně způsobilé k účasti na letním dětském táboře1:
❑  ANO     ❑  NE     ❑  ANO ZA PODMÍNKY (S OMEZENÍM)
Podmínky (omezení), upozornění, jiná sdělení:

Originál II. dílu přihlášky zašlete do 15. 5. 2019
na adresu: Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5

Datum vydání posudku, jmenovka a podpis praktického lékaře pro děti a dorost, 
u kterého je dítě registrováno, razítko poskytovatele zdravotnických služeb

1) Hodící se označte křížkem.

II.díl přihlášky na Tábor Barrandov
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www.taborbarrandov.cz                Facebook: www.facebook.com/taborbarrandov

Obchodní podmínky pro Tábor Barrandov (dále jen „OP“)

Přihlášení:
Vyplněný originál I. dílu přihlášky je nutné zaslat na adresu Tábor Barrandov, ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého 
nám. 322/5, 152 00 Praha 5. Po jeho zpracování vám bude na váš kontaktní e-mail, nebo mobil sděleno, zda bylo vaše 
dítě zařazeno mezi účastníky tábora. Pokud ano, bude mu rezervováno místo po dobu 14 dnů od odeslání této zprávy. 
V této lhůtě je nutné zaplatit zálohu nejméně 1000,- Kč. Originál II. dílu přihlášky potvrzený lékařem je potřeba doručit 
na stejnou adresu do 15. května 2019. III. díl přihlášky je nutno odevzdat oddílovému vedoucímu při odjezdu. V případě 
nedodržení termínů plateb a doručení řádně vyplněného II. dílu přihlášky podle OP, může být rezervace účastníka 
tábora postoupena dalším zájemcům (náhradníkům), nebo zrušena. Nastane-li tato skutečnost, bude postupováno 
analogicky, jako kdyby byl pobyt zrušen zákonným zástupcem dítěte, a budou uplatněny stornovací podmínky. Orga-
nizátor tábora si vyhrazuje právo na základě zdravotního stavu/medikace dítě na tábor nepřijmout.

Cena a způsob úhrady:
Cena poukazu je I. turnus – 5.600,- Kč / II. turnus – 5.800,- Kč / III. turnus – 5.990,- Kč. Cena pro děti zaměstnanců 
Barrandov Studia a. s. v pracovním poměru, nebo pro děti členů ZO KINOS Barrandov Studio činí 3.800,- Kč. Cenu je 
nutné poukázat bankovním převodem na č.ú., které Vám sdělíme v potvrzení o přijetí. Jako variabilní symbol je zapo-
třebí uvést rodné číslo dítěte, ve zprávě pro příjemce pak jméno dítěte a zda se jedná o zálohu nebo doplatek. Zálohu 
ve výši nejméně 1000,- Kč je nutno uhradit do 14 dnů od odeslání zprávy o rezervaci. Doplatek do plné ceny poukazu 
pak nejpozději do 15. května 2019. V I. díle přihlášky lze vyznačit žádost o vystavení faktury (pro vystavení faktury je 
nutné uvést název, IČ a adresu organizace, kam má být zaslána). Organizátor tábora není plátcem DPH.

Stornovací podmínky:
Zrušení pobytu lze provést pouze písemně. Stornovací poplatky činí při písemném odhlášení:
■ nad 50 dnů před nástupem na akci 50 % z ceny poukazu,
■ do 50 dnů před nástupem na akci 60 % z ceny poukazu,
■ do 40 dnů před nástupem na akci 70 % z ceny poukazu,
■ 1 – 30 dnů před nástupem na akci 80 % z ceny poukazu, v ostatních případech 100 %.
Organizátor má právo odečíst stornopoplatky z předem zaplacené ceny. V případě zaplnění uvolněného místa
náhradníkem činí stornopoplatek pouze 500,- Kč.

Pojistné podmínky:
Účastníci akce jsou pojištěni základním úrazovým pojištěním.

Další ujednání:
Zákonný zástupce dítěte:
a)  odpovídá za škody způsobené dítětem,
b)   souhlasí s tím, že budou jím v přihlášce uvedené údaje shromažďovány, zpracovávány a archivovány v databázi 

účastníků tábora (osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely, budou chráněny před zneužitím a ne-
budou poskytnuty třetím osobám),

c)   si je vědom toho, že nedodržování Táborového řádu dítětem, stejně tak jako neúplné povinné vybavení dítěte na 
tábor, je důvodem pro ukončení smluvního vztahu mezi organizátorem tábora a zákonným zástupcem dítěte, tj. pro 
vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení ceny poukazu,

d)   i dítě souhlasí s fotografováním a pořizováním audiovizuálního záznamu dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto 
materiálů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti, např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. Tyto 
obchodní podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky dítěte na Tábor Barrandov. Podpisem přihlášky potvrzuje 
zákonný zástupce dítěte, že jsou mu uvedené podmínky srozumitelné a souhlasí s nimi.

Organizátor tábora:
I. turnus – Duha Skalní město, IČ: 6657401, II. a III. – Duha Barrandov, IČ: 7783027, ZO KINOS Barrandov Studio,  
IČ: 72556951 a Duha Miřetín, IČ: 65401778 adresa: Tábor Barrandov ZO KINOS Barrandov Studio, Kříženeckého  
nám. 322/5, 152 00 Praha 5, email: info@taborbarrandov.cz, tel.: 776 044 171.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
(vyplňte v den odjezdu)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti

narozenému   bytem

změnu režimu,dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,teplota apod.), dítě nemá 
vši a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že 
v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se ve dnech 29. 6. – 12. 7. / 13. 7. – 27. 7. / 
27. 7. – 10. 8. 20192 prázdninového pobytu na Táboře Barrandov. Jsem si vědom/a 
právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V dne    2019

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor:

Kontakt na zákonné zástupce dítěte v době konání 

tábora (adresa, telefon):

Jiná sdělení, upozornění:

III. díl přihlášky na Tábor Barrandov

III. díl přihlášky odevzdejte při 
odjezdu oddílovému vedoucímu
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Podpis zákonného zástupce

2) Nehodící se škrtněte

Informace o táboře: Ing. Radan Kukal – tel.: 776 044 171, Mgr. Šárka Kubíčková – tel.: 776 006 540

www.taborbarrandov.cz  Facebook: www.facebook.com/taborbarrandov


