
 

Přihláška na příměstský dětský tábor s koňmi 
 

   

TERMÍN: (nehodící se škrtněte) 
 

27.- 31. července 2020 

17.- 21. srpna 2020 

24.- 28. srpna 2020 
 

MÍSTO: Stable Donja Písnice,  U Nové louky, Praha 4 – Písnice 

 

CENA: 5000Kč 
 
 
 

Jméno a příjmení: …......................................................................................... 
 

Datum narození: …........................................................................................... 
 

Rodné číslo:  …................................................................................................. 
 

Přesné bydliště: …............................................................................................. 

         

                          …............................................................................................. 
 

PSČ: …...................................    Státní příslušnost: …........…......... 
 

Telefon: …..............................    E-mail: …....................................... 
 

Dítě je zdravotně pojištěno u: …........................................................ 
 
 

  ….........................................       

  podpis zákonného zástupce        
 

Přihlášku považujeme za závaznou po odevzdání a uhrazení. 

Způsob platby – hotově 

 na účet: 670100-2205633214/6210, var.symbol je rodné číslo dítěte 

Kontaktní osoba: Michaela Vrňáková, mob: 608 311 285 
 
 
 



Všeobecné podmínky – informace 
 
 

 Strava:  3x denně (svačina, oběd, svačina), pití 

  

 Příjezd: pondělí – pátek 8:30 – 9:00 hod (po dohodě dříve) 
 

 Odjezd:  pondělí – pátek do 16:30 – 17:00 hod 
 

 

 

Při předávání dítěte odevzdáte zdravotnici kartičku pojištěnce (každý den 

bude vrácena, nebo kopii) a vyplněné přiložené čestné prohlášení o 

bezinfekčnosti, potvrzení od lékaře. (formuláře ke stažení na webu) 
 

 

 

 Vybavení: 

 

 pohodlné oblečení vhodné ke koním – pevná obuv, dlouhé kalhoty 

 jezdecké oblečení a ochranné pomůcky (pokud máte vlastní) 

 v případě nepřízně počasí – pláštěnka a holínky 

 batůžek, lahev na pití 

 repelent 

 náhradní oblečení 

 pokrývka hlavy 

 další dle uvážení 

 podrobnější informace budou sděleny první den tábora 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil 
 

dítěti.............................................................................................................................. 

datum 

narození................................................................................................................ 

bytem............................................................................................................................ 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, 

apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s 

osobami, které onemocněly infekční nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se tábora (nehodící se škrtněte) 

 od 27.7.2020 do 31.7.2020 

 od 17.8.2020 do 21.8.2020 

 od 24.8.2020 do 28.8.2020. 
 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé 

prohlášení bylo nepravdivé. 

Upozorňuji u svého dítěte na: 
 
 

Dítě bude užívat na táboře tyto léky: 
 
 

Telefonní spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na táboře: 
 

Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému 

řádu a podrobuje se ve všem pokynům vedoucích. 

Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) všech rizik spojených s jízdou a péčí o koně a 

souhlasím s tím, aby se mé dítě zúčastnilo tohoto tábora, kde bude v přímém styku   

se zvířaty. 
 

Dne:      podpis zákonných zástupců: 
 
 
 

Prohlášení musí být vyplněno před začátkem tábora a dítě je povinně odevzdá 

spolu s průkazem pojištěnce zdravotní pojišťovny a potvrzením od lékaře první den 

tábora. 
 


