
 

 

LDT Velká Bukovina                                      Termín: 

Přihláška na dětský tábor 

Jméno a příjmení dítěte: 

Rodné číslo:      Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Jméno matky + telefon: 

Jméno otce + telefon: 

Byl/a na LDT v letech: 

E-mail: 

 

Pokyny: 

Dětský tábor pořádaný ve dvou turnusech je službou pro děti bez ohledu na jejich trvalé bydliště, kdy rodiče (zákonný 

zástupce) přivedou dítě v den zahájení LDT v určenou hodinu na místo srazu nebo jej v den zahájení  přivezou v určenou 

hodinu na místo konání dětského tábora (pokud není vyjímečně dohodnuto něco jiného). Rodiče (zákonný zástupce) si dítě 

vyzvednou v den ukončení LDT na určeném místě nebo si jej v den ukončení vyzvednou v určenou hodinu na místě konání 

dětského tábora (pokud není vyjímečně dohodnuto něco jiného). 

Cena za pobyt na dětském táboře je stanovena pevnou částkou a je v ní zahrnuto ubytování, celodenní stravování (5x denně), 

vstupy do kulturních zařízení, jízdné pro hromadnou přepravu osob, táborové tričko (viz druhá strana přihlášky) a 

fotografie. 

 

Prosíme o zakroužkování hodící se odpovědi: 

Doprava na tábor                        autobusem*                         vlastní 

Doprava z tábora                        autobusem*                         vlastní 

*přesné pokyny k odjezdu a příjezdu autobusu budou uvedeny v propozicích a také na www.mujtabor.cz     

 

V:                                                                                                                 Dne: 

 

Podpisy rodičů (zákonných zástupců): ……………………………………………………………………… 

 

Souhlasím s poskytnutím shora uvedených osobních údajů, které budou použity pro potřeby pořadatele dětského tábora 

v době jeho konání. Poté budou na dobu nezbytně nutnou uloženy do archivu pořadatele. 

Souhlasím s publikováním fotografií či videí, na nichž bude zachyceno dítě uvedené v přihlášce a pořízených v době jeho 

pobytu na dětském táboře. Tyto mohou být umístěny na datových nosičích, webových stránkách a propagačních materiálech 

pořadatele dětského tábora. Nevyžaduji/eme autorizaci jednotlivých fotografií či videí. Byl/a/li jsem/e poučen/a/ni o právech 

dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění, zejména o právu tento souhlas kdykoliv písemně odvolat a to i bez udání důvodu. 

 

 

Podpisy rodičů (zákonných zástupců): ……………………………………………………………………… 



 

 

Táborové tričko: 

Dítě má v ceně tábora i tričko s motivem táborové hry, prosíme, zakroužkujte správnou velikost. 

Dětské velikosti:  3-4 roky 5-6 let  7-8 let  9-11 let  12-14 let 

Dospělé dámské:  XXS  XS  S  M  L  XL  XXL 

Dospělé pánské: XXS  XS S M  L  XL  XXL  XXXL 

Dospělé velikosti pouze pro starší děti, kterým by nebyly dětské velikosti.  

Tričko si můžete objednat i pro sebe, či pro další sourozence - cena trička a detaily předání Vám budou sděleny individuálně 

na kontaktu níže. 

Dotazy ohledně triček, případné nadobjednávky pište na: taborovetricko@seznam.cz 


