
Přihláška  

na táborové soustředění s judo víc než sport 13. - 22. 8. 2021 

A. Informace o účastníkovi 

 
Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………… Rodné číslo:   ……………………………………………………………… 
 
 
Trvalé bydliště: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
 

Velikost táborového trička:        
 
U malých dětí uveďte výšku postavy dítěte a věk, u starších dětí uveďte velikost (S, M 
atd.). Jedná se o táborová trička, jakou velikost vyberete, takovou budou děti mít na 
táboře. 
 

B. Informace o rodičích 
Alespoň jeden z telefonických kontaktů musí být na člena rodiny, který bude k dispozici po celou 
dobu trvání soustředění (v případě nutnosti přijet pro dítě). Pokud nebude mít ani jeden z rodičů 
možnost dostavit se, uveďte prosím jméno kontakt na náhradní osobu (prarodiče, …). 

Otec Matka 

 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… 
  
 
Bydliště:  ………………………………………………………………… Bydliště: ………………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………… Telefon: ……………………………………………………………… 
 
E-mail:  ………………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………… 
 
 
 
 



C. Náhradní osoba 

 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… Bydliště:  ………………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………… E-mail:  ………………………………………………………………… 

D. Zvláštní informace  
Vše, co bychom měli vědět o Vašem dítěti pro bezproblémový průběh soustředění (vyplní rodiče). 

 

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

 

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

 

 

E. Obecné informace  
• Zahájení tábora: 13. 8. 2021 odpoledne, cca ve 14 hodin. Začínáme odpoledním tréninkem, 

strava začíná večeří.  

• Ukončení tábora: 22. 8. 2021 odpoledne, cca ve 14 hodin. Končíme dopoledním tréninkem, 
strava končí obědem. 

• V případě potřeby jiného příjezdu nebo odjezdu prosím zřetelně uveďte do přihlášky. 

• V případě užívání léků je dítě odevzdá při příjezdu na táborové soustředění zdravotnici: 
- Zdravotní sestra Jana Dvořáková: +420 603 886 760, 
- zdravotnice zotavovacích akcí Jiřina Kryllová: +420 777 867 721.  

• Doplatek za soustředění 4 000,- Kč prosíme, uhraďte do konce června 2020 přímo na tréninku 
nebo převodem na účet 2100347991/2010. Storno poplatek je 3 000,- Kč.  

• Do konce 15. července je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku v elektronické podobě, plnou 
moc a potvrzení o zdravotní způsobilosti, originály odevzdejte při nástupu na táborové 
soustředění 

• Na tábor je potřeba přivézt podepsaný táborový řád, nástupní list, potvrzení o bezinfekčnosti 
a plavecké schopnosti. 

• Požadavky na společné ubytování kamarádů na chatkách nahlaste do 15. července. Pokusíme se 
co nejvíce vyhovět. 

• V případě nutnosti volejte trenérům: 
- Mgr. Karel Dvořák: +420 602 251 370, 
- Ilona Kšírová: +420 603 375 693, 
- v případě, že Vaše dítě je členem jiného oddílu, kontaktujte prosím Vašeho trenéra, který je 
na táboře 
  

F. Podpis zákonného zástupce 
 

Datum 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přihláška na soustředění, strana 1 ze 2. Odevzdejte do 15. července. Přihláška na soustředění, strana 2 ze 2. Odevzdejte do 15. července, originály dovezte na soustředění. 


