
Odborový svaz KOVO, základní organizace Buzuluk Komárov 

Přihláška dítěte na dětskou rekreaci LDT SMETANOVA LHOTA 
Všeobecné informace o turnusu:  

Turnus: I. Termín: 28.6.2014 – 12.7.2014 Cena: 5.000,- Kč 
 

Věk: základní škola do 14-ti let Přeprava: autobusem Číslo poukazu:  
 

Bankovní spojení (pokyny k platbě):  
 Číslo účtu: 5373321301/4000 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol:  
 

Účastník rekreace:  

Jméno a příjmení dítěte:   
 

Datum narození dítěte:  Zdravotní pojišťovna:   
 

Bydliště:  PSČ:   
 

Rodiče:  

Jméno a příjmení matky (družky):   
 

Zaměstnavatel matky (družky):   
 

Kontaktní telefon:  E-mail:   
 

Jméno a příjmení otce (druha):   
 

Zaměstnavatel otce (druha):   
 

Kontaktní telefon:  E-mail:   
 

Dítě je plavec: ANO NE 
(zakroužkujte)   

 

Dítě navštěvuje ZŠ v:  Třídu:   
 

Zájmy dítěte:   

   
 

Alergie a jiné zdravotní potíže dítěte:   

   
 

Dítě užívá léky:   

   
 

Jiná sdělení rodičů vedoucím:   

   
 

 

Prohlášení rodičů: 

Souhlasím, aby osobní údaje mého dítěte zpracovával provozovatel dětské rekreace v souladu se zák. č. 101/2000Sb., 
pro účely zajištění dětské rekreace a zavazuji se neprodleně nahlásit případnou změnu uvedených údajů. Zavazuji se 
rekreaci dítěte uhradit do 15.5.2014. Jsem si vědom/a, že po uplynutí tohoto termínu provozovatel rekreace 
vystaví na neuhrazené poukazy duplikáty a poskytne je dalším zájemcům. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou 
pravdivé a že jsem seznámen/na s „Pokyny pro pobyt dětí v LDT“ a souhlasím s nimi.  
 

 
 

 

  

V  dne:  Podpis:   
 

 

 
Nové internetové stránky 1. turnusu tábora: www.ldtsmetanovalhota.cz        

Tábor uhraďte a přihlášku odevzdejte nejpozději do 15.5.2014 (viz. pokyny uvedené v poukazu) 
 
 

POZOR!  Nepřehlédněte také druhou stranu této přihlášky.  POZOR! 

http://www.ldtsmetanovalhota.cz/


1. turnus LDT Smetanova Lhota - termín 28. 6. – 12. 7. 2014 

 

Souhlas s účastí na noční hře 

SOUHLASÍM                    NESOUHLASÍM 

 s tím, aby se mé dítě ............................................................... zúčastnilo během pobytu v LDT Smetanova 

Lhota noční hry – stezka odvahy, při které dítě samostatně a dobrovolně (nikoho nenutíme) prochází 

s baterkou cestu lesem v okolí tábora, vyznačenou na stromech reflexními pásky. Nejsem si vědom žádných 

zdravotních omezení, které by účast mého dítěte na této akci znemožňovaly. 

28. 6.2014  Podpis zákonného zástupce........................................................... 

 

 

Souhlas s uveřejňováním fotografií 

SOUHLASÍM                    NESOUHLASÍM 

 s tím, aby se fotografie a videozáznamy pořízené během pobytu mého dítěte v LDT Smetanova Lhota, kde 

se objevuje mé dítě, zveřejnily na webových stránkách tábora a v DVD z tábora. 

28. 6.2014  Podpis zákonného zástupce........................................................... 

 

 

Souhlas se samostatným pohybem dítěte během celodenního výletu 

SOUHLASÍM                     

 s tím, aby se během 1-2 hodinového rozchodu při celodenním výletě mé dítě (zakroužkujte) 

 samostatně pohybovalo v 2-3členných skupinkách. 

 pohybovalo v 2-3členných skupinkách v doprovodu osoby starší 15 let (z řad teenagerů) 

 pohybovalo ve skupině pod dohledem praktikanta či oddílového vedoucího 

28. 6.2014  Podpis zákonného zástupce........................................................... 

 

 

Souhlas s orientačním testováním dítěte na přítomnost OPL 

SOUHLASÍM 

 s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li 

důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. 

Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě OPL pomocí 

zkoušky ze slin. 

28. 6.2014  Podpis zákonného zástupce........................................................... 

 


