
Pořadatel:   Agentura Grut z.s. ICO: 17374065 

    Závazná přihláška na letní tábor GRUT 

        Horská chata Vilda - Jiřetín pod Jedlovou 
Termín: 22. - 29. červenec 2023        Kč  4950,-- 

Jméno, příjmení dítěte: .....................................................................................................................  

datum narození: .......................................................... věk v době konání tábora:.............................. 

adresa bydliště: ................................................................................................ PSČ: ...................... 

 

Jméno, příjmení zákonného zástupce: ..……....................................................................................... 

 

email: .............................................................................................. mobil: ................................................................ 

 

U svého dítěte upozorňuji na tyto alergie, zdravotní potíže, apod. (doplňte i pomočování, náměsíčnost): 
 
…………………………………………………………………………………………………….............................. 

 
Medikace:....................................................................................................................................................................................    

Mé dítě může spát na patrovém lůžku (palanda) s ochrannou zábranou: ANO x NE 

Dítě je: PLAVEC x  NEPLAVEC  x  ZAČÁTEČNÍK 

Individuální doprava na tábor: ANO x NE (doprava Ústí- Děčín-Jiřetín a zpět zajištěna 

busem) 

Dítě nastoupí v pozdějším dni do tábora: NE x ANO – datum nástupu:......................................... 

 
Chci být v oddíle/ubytován s: ……………………………………………………………………………............................. 

 

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s těmito podmínkami k přihlášení do letního táborového pobytu s Grutem  
1. Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a uveřejněním táborového dění na táborovém webu a facebooku/instagramu. 

2. Kompletní cena poukazu musí být uhrazena do 15.6.2023, jinak je přihláška neplatná, čů: 6406233389/0800 , vs: 2023 

3. Odhlásit dítě z akce je možné pouze písemně či mailem, v případě onemocnění s nutností předložit lékařské potvrzení. Z jiného, 

než zdravotního důvodu, nemůže být uhrazená záloha, resp. částka vrácena. Vyjímku lze provést, že za odhlášené dítě zákonný 

zástupce zajistí náhradníka. Dále beru na vědomí a souhlasím, že v případě svévolného předčasného odjezdu nebo pozdního  
nástupu do/ z tábora, mi nebude vrácena poměrná část poukazu. V případě předčasného odjezdu nebo pozdějšího nástupu do/ z 

tábora z důvodu nemoci, mi bude vrácena částka ve výši 350Kč za každý den následný ode dne odjezdu, resp. do dne příjezdu. V 

případě zjištění zdravotního problému u dítěte při vstupním zdravotním filtru, toto ustanovení o předčasném odjezdu z důvodu 

nemoci neplatí – viz Prohlášení o bezinfekčnosti. V případě porušení táborového řádu a vyloučení dítěte z tábora, nevzniká žádný 

nárok na vrácení části poukazu. V případě, že tábor nebude uskutečněn z důvodu zákazu vydaným vládním nařízením, bude vrácen 

celý poukaz zpět na účet.  
4. Zákonný zástupce se zavazuje, že v případě poškození vybavení objektu svým dítětem, uhradí organizátorovi tábora vzniklou škodu.  
5. V případě individuální dopravy do/z tábora nelze požadovat snížení ceny poukazu.Cena poukazu obsahuje dopravu busem tam a zpět. 

6. Pracovníci tábora nezodpovídají za cennosti ani za žádnou elektroniku dovezenou dítětem, nedoporučujeme tedy dávat dítěti 

cenné předměty či větší obnos peněz (doporučená částka cca 300 Kč).  
7. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby táborové evidence ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O 

ochraně osobních údajů a se zpracováním zdravotnické dokumentace pověřenými odbornými pracovníky (hl.vedoucí, zdravotník, 

apod.) .  
8. Prohlašuji, že jsem do přihlášky uvedl/a (popř. písemně zvlášť informoval/a) veškeré podstatné informace o svém dítěti a 

nezatajil/a jsem nic závažného, zejména o zdravotním stavu svého dítěte. Zjištěný aktuální zdravotní stav po odeslání přihlášky 

upřesním v Bezinfekčnosti. 
 
 
 
Datum: …............. 2023 Podpis zákonného zástupce: ........................................ 


