
KONTAKT: Nicola Malkusová, nicola@biosfit.cz, tel: +420 733 308 878 
 

 

Příměstský tábor 2022 – Závazná přihláška 
pořádá Bios Fit z.s. s podporou města Mníšek pod Brdy 

 
Přihlašuji závazně své dítě na Příměstský tábor (dále jen tábor) v termínu: 
(zakroužkujte) 

Termín a cena: 

18.7. – 22.7. 2022 - Škola čar a kouzel   2.500 Kč 

8.8. – 12.8. 2022 - Cesta za pokladem  2.500 Kč 

Adresa: ZŠ Mníšek pod Brdy – Komenského 420, 252 10 

Přihlášené dítě: 

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

Datum narození: …………………………. Zdravotní pojišťovna: …………………………… 

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

Dítě má zdravotní problém/bere tyto léky: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Vynechalo dítě nějaké povinné očkování ANO – NE (nehodící se škrtne) 

- Pokud ANO, jaké: …………………………………………………………………. 

Kontaktní osoba (zákonný zástupce): 

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

e-mail: …………………………………………………telefon: ……………………………………………… 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se smluvními podmínkami, které jsou nedílnou součástí 
této přihlášky, a beru je na vědomí. Rovněž beru na vědomí, že zálohu 1.000Kč je nutné 
uhradit nejpozději 14 dní od podání závazné přihlášky a doplatek 1.500Kč/1.900Kč nejpozději 
do 31.5.2022. Vše na účet: 2900891805/2010. 
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu 
dítěte pro potřeby Bios Fit z.s. Souhlasím s případným uveřejněním fotografií mého dítěte na 
propagačních materiálech Bios Fit z.s. 
Není mi známý žádný zdravotní důvod, který by bránil našemu dítěti se tábora účastnit. 

Potvrzuji správnost uvedených údajů podpisem níže. 

Datum: ……………………………. Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY na Příměstský tábor 
1. Cena: 
Celková částka za tábor činí 2.500,-/dítě. Při přihlášení dítěte po 15.5.2022 činí celková 
částka za tábor 2.900,-/dítě. 
 
2. Cena zahrnuje: pobyt v tělocvičně ZŠ, pondělí až pátek (denně 8.00 -17.00h), 3x denně 
strava (svačina, oběd, svačina), pitný režim, dále náklady související s provozem tábora, 
výtvarné pomůcky, materiál na soutěže a hry, doprovodný program 
 
3. Jak přihlásit dítě 
Zákonný zástupce si účast na táboře pro své dítě objednává nejpozději do 30.6.2022 a to 
písemně formou přihlášky v dohodnutém termínu na e-mailu: nicola@biosfit.cz. 
 
4. Platba za tábor 
Nevratnou zálohu 1.000Kč je nutno zaplatit na účet: 2900891805/2010 nejpozději 14 dní od 
podání přihlášky. 
Doplatek 1.500Kč/1.900Kč je třeba zaplatit na stejný účet nejpozději do 31.5.2022. 
 
5. Zrušení pobytu 
Beru na vědomí a souhlasím, že v případě odhlášení mého dítěte z tábora z jakéhokoliv 
důvodu, mi nebude z důvodu náhrady vynaložených nákladů zaplacená nevratná záloha. 
V případě, že dítě nedokončí tábor z jakéhokoliv důvodu, beru na vědomí a souhlasím, že 
uhrazená cena za účast dítěte na táboře se nevrací. To se vztahuje i na situace, kdy dítě 
nemohlo dokončit tábor ze zdravotních důvodů. 
 
6. Závěrečná ustanovení 
Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, oblečení apod.) si děti 
zodpovídají samy a organizátor za ztrátu nebo poškození nezodpovídá. Seznámení s těmito 
smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte potvrzuje svým 
podpisem na přihlášce dítěte k táboru. 
 
7. V den nástupu je nutné odevzdat formulář o zdravotním stavu dítěte (prohlášení 
bezinfekčnosti) a kopii zdravotní pojišťovny. 
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