
Díl A Zašlete na adresu nebo e-mail provozovatele nejpozději do 30.4.2023 
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ TÁBOR   

Pořádající osoba: A-Borůvkovany z.s., IČO: 22690719, 
sídlem Božanovská 2348/22, Praha 9 

Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby pořádající osoby. 
 
Účastník tábora: 
Příjmení a jméno dítěte ……………………………………………………………………….. 
Rodné číslo ........................……..   Datum narození ........................…................................. 
Adresa bydliště ......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zdravotní pojišťovna dítěte ………….…  Úrazové pojištění (*): ano-ne 
 
Rodiče (zákonní zástupci): 
Jméno otce ............................................................. tel. ................…....... 
Jméno matky .......................................................... tel. ................…....... 
Kontaktní e-mail:…………………………………………………. 
 
Údaje o táboru: 
termín konání: 1. 7. 2023 – 15. 7. 2023 
místo konání: Borovany u Českých Budějovic 
 
Informace k ceně a platbě tábora: 
Cena tábora:   7490,- Kč  
Číslo účtu: 235578034/0300     variabilní symbol:  rodné číslo dítěte 
Způsob úhrady (*): složenkou – bankovním převodem     (*) zakroužkujte  
Platbu uhraďte do 30.4.2022 
 
Zákonný zástupce se zavazuje: 

- že při odjezdu dítěte na tábor odevzdá pořádající osobě potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o 
zdravotní způsobilosti dítěte, 

- že zajistí, aby dítě při odjezdu na zotavovací akci, jakož i v jejím průběhu splňovalo platná 
protiepidemická opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s pandemií COVID-19, 

- že poučí dítě, že na zotavovací akci nesmí požívat návykové látky, 
- že v případě, že bude dítě z tábora vyloučeno, odveze dítě z tábora na vlastní náklady. 

Zákonný zástupce bere na vědomí: 
- že neodevzdání výše uvedených dokumentů (tj. potvrzení o bezinfekčnosti a posudku o zdravotní 

způsobilosti dítěte), jakož i v případě, že dítě nebude splňovat platná protiepidemická opatření vydaná 
orgány veřejné moci v souvislosti s pandemií COVID-19, je překážkou pro účast dítěte na táboře bez 
nároku na vrácení táborového poplatku, 

- že dítě je povinno řídit se pokyny vedoucích a táborových řádem, že porušení těchto podmínek může 
být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku, 

- že v případě neúčasti dítěte na letním táboře mi bude z táborového poplatku odečtena částka na 
nejnutnější režijní náklady, vyjma případů uvedených v předchozích dvou bodech, když informace o 
stornopoplatcích podává hlavní vedoucí, 

- a že zpracování a ochrana osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy, kdy dokumenty týkající 
se GDPR jsou zveřejněny na internetových stránkách pořádající osoby – www.borovany.cz. 

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor. 
 
Vyjádření rodičů: (*)Plavec (uplave 25m bez pomůcek)  neplavec 
Upozorňuji, že mé dítě ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (Vypište případné alergie, užívání léků, důležité informace pro pracovníky tábora, strach ze tmy/vody… apod.) 
 

………………………………… 
podpis  zák. zástupce 



POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
 
Vyjádření poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost: 
 
Jméno dítěte…………………………………………...  r.č………………………………………………. 
 
Potvrzuji, že posuzované dítě k účasti na zotavovací akci: 

a) je zdravotně způsobilé, 
b) není zdravotně způsobilé 
c) je zdravotně způsobilé s omezením …………………………………………………………………………………… . 

 
Závažná onemocnění a úrazy, které dítě prodělalo: 
………………………………………………….………………………………........................................................................... 
Byl(a) očkován(a) proti: 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
Posuzované dítě je imunní proti nákaze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Posuzované dítě má trvalou kontraindikaci proti očkování: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Alergie a zvláštní upozornění pro táborového zdravotníka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dlouhodobě užívá následující léky: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V ............…… dne ...........…… 20               ..………………………………. 

razítko a podpis 
Pokud máte již vyplněné potvrzení od lékaře na jinou akci (platí 2roky, pokud během této doby nedošlo ke 
změně zdravotní způsobilosti dítěte), nevyplňujte a přiložte kopii. 
 
 
  



ZÁKLADNÍ INFORMACE O TÁBOŘE 
 
Pořádající osoba:  A-Borůvkovany z.s.   

Božanovská 2348/22 
Praha 9 
193 00 
IČO 22690719       

 
 Adresa pro zaslání přihlášky: sdruzeni@borovany.cz 
 
Adresa tábora:    Dětský tábor 
       jméno dítěte 

U Řeky 27     
Borovany u Českých Budějovic 

      373 12  
 
Termín konání :           1.7.2023 až 15.07.2023 
Odjezd:    1.7. v 13.00 hod. sraz v 12.30 hod. 
Příjezd:    15.7. v 17.30-18.30 hod. 
 
Místo odjezdu a příjezdu:  Černý Most- Praha 9,  ze stanoviště odjezdu zájezdových autobusů 
 
Dítě je povinen předat a zpět převzít zákonný zástupce. 
 
Při odjezdu prosím odevzdejte obálku, která bude obsahovat: 
Písemné prohlášení rodičů (díl B) – prohlášení o bezinfekčnosti 
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny  
Případně kapesné – do samostatné, nadepsané a zalepené obálky 
 
Email: sdruzeni@borovany.cz 
Webová stránka: www.borovany.cz  
 
Typ tábora: Stálý, stany s podsadou a chatky. Ubytování v dřevěných podsadových stanech po dvou. 
Kapacita 80 dětí ve věku 6 až 15 let. Děti jsou rozděleny do oddílů podle věku. Tábor je vybaven 
kuchyní, jídelnou, marodkou v pevné základně a sociálním zařízením v samostatných pevných 
buňkách. 

 
Program: V průběhu tábora probíhá celotáborová hra, která motivuje děti k získání táborových 
dovedností, soutěživosti, přemýšlivosti a sportovnímu vyžití. Dále oddílové bojovky, táboráky, hry, 
soutěže, spaní pod širákem, výlety, puťáky, koupání v rybníce cca 500 m. 
 
Stravování: 5x denně, pitný režim po celý den. 
V den příjezdu se začíná večeří, v den odjezdu se končí obědem. 

 
Informace, dotazy: 
Předseda sdružení Eva Holečková   603 107 367 
Hlavní vedoucí    Karel Jeníček                 608 822 906 
Hospodář  Karel Holeček  603 259 533 
Zdravotnice  Kateřina Arazimová 606 603 386 
 
Prosím, měsíc před odjezdem na zotavovací akci sledujte pravidelně naše webové stránky či náš FB 
profil, kde budou uvedeny aktuální podmínky ohledně protiepidemických opatření vztahující se na 
zotavovací akce v souvislosti s pandemií COVID-19. 
 

Návštěvy na táboře z hygienických a výchovných důvodů nedoporučujeme. 



 
 
Díl B Odevzdejte vyplněný v den nástupu dítěte na tábor 
 

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
 
Nedoporučujeme: 
cenné věci, větší finanční obnosy, elektroniku, mobilní telefony 
nejsme vybaveni uzamykatelnou úschovnou a není možnost dobití telefonů 
 
Při odjezdu odevzdejte v obálce: 
Kartičku zdravotní pojišťovny – kopii 
Prohlášení o bezinfekčnosti 
 
Souhlasím s uveřejňováním fotek mého dítěte na webu www.borovany.cz, jakož i na facebookovém 
profilu pořádající osoby a dále na profilu pořádací osoby na webovém portálu www.rajce.idnes.cz. 
 
 
Níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se záznamem o činnostech zpracování 
a informační povinností v souladu s GDPR, a to prostřednictvím internetových stránek 
www.borovany.cz. 
 
 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
Nesmí být starší než 1 den před zahájením tábora 
 
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………..…………….. 
Narozen(a) …………………………………………………..…………….. 
 
Adresa (včetně PSČ) ………………………………………..…………….. 
 
Níže uvedeným podpisem prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění (například 
horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci (na dětský tábor) 
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani 
mu není nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že mé dítě nemá vši. 
 
Beru na vědomí, že osoba pořádající zotavovací akcie může přijmout na zotavovací akci jen dítě, které 
splňuje výše uvedené podmínky. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto 
prohlášení vzniklo ohrožení dětského kolektivu. 
 
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE, PO DOMLUVĚ SE ZDRAVOTNICÍ, ZAJISTÍM V NEJKRATŠÍ MOŽNÉ 
DOBĚ JEHO ODVOZ Z TÁBORA DOMŮ, V CENĚ TÁBORA JSOU ZAHRNUTY POPLATKY ZA LÉKAŘE 
 
 
 
 
V ............…… dne ...........…… 20       ………………………………… 

Podpis  zák. zástupce 
 
 
 
 
 



 
 
Mobilní telefony na táboře 
 
Bohužel s jejich přítomností máme každoročně spoustu negativních zkušeností. Proto jsme se 
rozhodli Vás oslovit s prosbou. 
Věnujte chvilku následujícím řádkům a pokuste se pochopit, že vše děláme v zájmu Vašich dětí. 
V čem je problém? Některé děti telefon mají, jiné ne, to znamená, že některé mohou mluvit s 
maminkou, ale jiné ne, což vede ke zbytečným steskům a nedorozuměním. Používání telefonů velice 
často narušuje program v oddílech. Jsou děti, které očekávají telefon od rodičů, a proto svého 
telefonního „miláčka“ stále vláčí při sobě, což je nejlepší způsob, jak o něj mohou přijít, protože ho 
prostě ztratí. Děti mají tendenci jakoukoli maličkost řešit zavoláním domů - za chvilku už je vše 
pořádku, ale rodiče mají zbytečnou starost. Účast na táboře je takovou malou zkouškou 
samostatnosti. Myslíme si, že dítě je schopno tábor bez mobilu přežít. Z řady zkušeností víme, že 
zavolání rodičů sice potěší, ale zároveň i vyvolá vzpomínky, většinou i pláč, ale hlavně touhu po 
domově. Tábor nedisponuje dostatkem zásuvek pro nabíjení všech telefonů, proto je dětem 
nenabíjíme. 
 
Proto Vás důrazně žádáme, nechte si mobilní telefony doma. Důvěřujte nám. Nebojte se. Děti si 
užívají táborový život a telefon je v tento moment pouze rušivým elementem. Podle našeho názoru si 
děti prostě potřebují odpočinout od telefonu a jiných vymožeností (televize, počítač, internet). 
V žádném případě Vám nechceme bránit v kontaktu s Vašimi dětmi, ale je pro ně lepší pokud jim 
nezapomenete napsat dopis, pohled, protože se na něj moc těší (dokonce i ti starší a zkušení 
táborníci). Odpočiňte si Vy od dětí a nechte odpočinout děti od Vás… Budou se na Vás pak o to více 
těšit a vyprávět co prožily. Nebojte se, v případě problému Vás budeme kontaktovat sami. 
Samozřejmě pokud máte jakékoliv obavy o dítě nebo dotazy, neváhejte a zavolejte na naše kontaktní 
čísla Vy a domluvíme se společně na dalším postupu. 
 
Toto jsou naše důvody, proč nechceme, aby děti měly mobilní telefony. Chceme jenom, aby Vaše děti 
prožily hezkých pár dní v přírodě, které budou vyplněné sportem, hrami a kamarádstvím a jsme toho 
názoru, že elektronické „výdobytky“ dnešní doby mají zůstat doma – těch si všichni užijeme během 
celého roku dost a dost. Prostě telefon na tábor nepatří. Budeme moc rádi, když toto stanovisko 
našeho tábora budete respektovat. 
 
Váš Team OS DT Borůvkovany 
 


