
 

 

Závazná přihláška na Letní vodácký tábor mladých hasičů 
2021 Termín tábora 3. 7. 2021 - 17. 7. 2021 

 

Údaje o dítěti 

Jméno: ………………………………, Příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo1: ………………….……………… 

E-mail2: …………………………………………….. 

Telefon: ……………………………..............  

Dítě již bylo v minulosti na vodáckém táboře (nebo jezdíme na vodu společně): ano/ne 

Dítě umí řídit loď: ano/ne 

Vzhledem k tomu, že náš tábor je vodácký, předpokládáme, že Vaše dítě umí plavat. Přesto Vás 

poprosíme o potvrzení (nehodící se škrtněte) zda: 

Dítě je plavec:          začátečník       dobrý plavec 

Poznámka:…………………………………………………………………………………. 

Děti vybavíme vestou a pádlem. Pro tyto účely potřebujeme následující informace: 

Velikost trička (S, M, L, XL): ……………………. 

Výška (v cm):……………………………………… 

Zvláštní záznamy a informace (např. fóbie a strachy u dítěte apod.): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Důležité: Nezapomeňte nás případně upozornit i na noční pomočování dítěte. Prosíme, 
vezměte na vědomí, že u autobusu nejsme schopni vyslechnout pokyny a prosby všech 
rodičů ve spojitosti s pobytem dětí na táboře. K tomuto účelu slouží právě tyto řádky 
a případně předtáborová schůzka s rodiči, o jejímž termínu vás budeme včas 
informovat prostřednictvím e-mailu. 

Závazně přihlašuji své dítě na Letní vodácký tábor mladých hasičů 2021 a zavazuji se 

zaplatit cenu tábora, 5 200 Kč, dle podmínek stanovených na straně č. 2 této přihlášky. 

  

Datum:     …………………2021       …………………………… 

podpis zákonného zástupce 
 

1Bez uvedení rodného čísla dítěte nebude možno dítě pro tento letní tábor pojistit. 
2 Nutný pro průběžnou komunikaci s rodiči před konáním tábora (zaslání dodatečných informací atp.). 

Registrační číslo: 



 

 

 

Informace k zaslání přihlášky na tábor 

Vyplněnou přihlášku a potvrzení o zdravotní způsobilosti pošlete nejpozději do 31. 05. 2021 

na e-mail: 

vodackytabor@sdhdubec.cz 

 

nebo na adresu: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Dubeč 

Vodácký tábor mladých hasičů SDH Dubeč 

Starodubečská 401/36 

Praha 10 – Dubeč, 107 00 

 

 

 

 

Před konáním tábora se uskuteční informační schůzka pro rodiče, na kterou jste všichni 

srdečně zváni. O jejím termínu budete včas informování prostřednictvím emailu.  



 

 

Platební podmínky a storno poplatky 
 

 
Jakmile od Vás obdržíme závaznou přihlášku, tak počítáme s účastí Vašeho dítěte na táboře 

a to znamená, že z ceny tábora, kterou hradíte, nakupujeme potřeby na konání tábora. 

V ostatečném předstihu také začínáme s organizací nákupu trvanlivých potravin na celý tábor. 

Dále sjednáváme pojištění pro děti a vedoucí, které je také zahrnuto v ceně tábora. Proto je 

nutné dodržet takovéto termíny plateb: 

 

 zálohu z ceny tábora, tedy 2200 Kč, prosím uhraďte nejpozději do 31. 5. 2021 

 doplatek ceny tábora pak nejpozději do 12. 6. 2021 

 platbu proveďte na bankovní účet SDH Dubeč č.: 2080013002/5500 (Raiffeisenbank, 

a.s.) PROSÍME VEZMĚTE NA VĚDOMÍ ZMĚNU ČÍSLA BANKOVNÍHO 

ÚČTU! 

 variabilním symbolem Vaší platby bude vždy rodné číslo dítěte, popisem platby pro 

příjemce bude pak příjmení dítěte. U platby doplatku ceny tábora použijte stejné 

označení s tím, že za příjmením připište číslo 2 pro určení 2. části platby. 

 Pokud zjistíte, že se Vaše přihlášené dítě nemůže z různých důvodů účastnit tábora, 

prosím, kontaktujte nás co nejdříve. Za takovéto zrušení účasti vám z ceny tábora 

budou strženy tyto storno poplatky: 

 

Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora či pozdějším příjezdu na tábor nebude platba ceny 

tábora ani její poměrná část vrácena. Pokud již v tuto chvíli víte, že budete dítě z tábora 

vyzvedávat dříve, prosíme, informujte o tom hlavního vedoucího. 

V případě, že by z důvodu protiepidemických opatření nebylo možné tábor uskutečnit, 

bude Vám vrácena celá uhrazená cena tábora či uhrazená záloha bez ohledu na výše 

uvedené stornopoplatky. 

 

1 měsíc před odjezdem    1500 Kč Náklady na program 
14 dní před odjezdem 3000 Kč Program + potraviny + pojištění  
1 týden před odjezdem 4200 Kč Program + potraviny + pojištění + doprava + kempy 
   



 

 

 

Organizační informace 

 
 

Odjezd: 

Místo:  Parkoviště před hasičskou zbrojnicí JSDH Praha – Dubeč, Ke Křížkám 5, 

Praha – Dubeč, 107 00, GPS : 50.0646128N, 14.5973761E   

Den:   sobota 03. 07. 2021 

Sraz:   09:30 

Odjezd:  10.00 

 
 

Příjezd: 

Místo:  Parkoviště před hasičskou zbrojnicí JSDH Praha – Dubeč, Ke Křížkám 5, 

Praha – Dubeč, 107 00, GPS : 50.0646128N, 14.5973761E   

Den:   sobota 17. 07. 2021 

Hodina:  15.00 – 16.00 (bude upřesněno na stránkách SDH Dubeč či Facebooku SDH 

Dubeč) 

 

 
 

Kontaktní osoby  
 

FUNKCE JMÉNO PŘÍJMENÍ TEL. KONTAKT EMAIL 
Hlavní vedoucí Martin Vojtěchovský +420 777 204 277 vodackytabor@sdhdubec.cz 
Hospodářka Kateřina Poláková +420 605 444 986 vodackytabor@sdhdubec.cz 
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