
Přihláška
Pořadatel letní chaloupky:

Orel jednota Hlinsko
v Čechách

IČ: 60103736
Na Řekách 1109

539 01 Hlinsko v Č.

www.letnichaloupky.cz
www.orel-hlinsko.cz

Letní chaloupka pro děti
(od 12 do 15 let)

Datum tábora: 1. – 7.8. 2022
Místo konání: fara v Míčově

Cena: 2000,- Kč

Přihlášku i s platbou prosíme, odevzdejte nejpozději 20. června! *

(vyplňte hůlkovým písmem)

1. Osobní údaje účastníka

Jméno a příjmení: Rodné číslo:

Adresa: Město: PSČ:

Datum narození: Státní příslušnost: Kontaktní telefon: Je poprvé na táboře:

ANO – NE

2. Osobní údaje rodičů 

Jméno a příjmení otce: Kontaktní telefon:

Trvalé bydliště otce: E-mail:

Jméno a příjmení matky: Kontaktní telefon:

Trvalé bydliště matky: E-mail:

3. Zdravotní pojištění účastníka

Zdravotní pojišťovna účastníka:

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (zdravotní potíže, 
alergie, předepsané léky, dieta, atd.):
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4. Prohlášení rodičů 

          Cílem letní chaloupky je nabídnout účastníkům zajímavé prožití  prázdnin.  Během letní  chaloupky budou
účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry, sporty a tvořivé programy. Po celou
dobu  tábora  bude  kladen  důraz  na  učení  sebereflexe,  vzájemné  pomoci,  spolupráci,  kamarádství,  za  souběžného
rozvoje  tří  složek  lidské  osobnosti  –  duše,  ducha  a  těla.  Tábor  je  veden  v křesťanském  duchu,  organizovaný
dobrovolníky zdejší jednoty Orel, kteří také předem připravují program tábora. 
          Účast na letní chaloupce předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a
pokynů vedoucích. 

Prohlášení:

a) Přihlašuji své dítě závazně na letní chaloupku a souhlasím s cílem a programem chaloupky

b) Nejsem si vědom(a) žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během 
letního tábora, na který jej přihlašuji. Prohlašuji, že jsem vyplnil(a) body 1-3. této přihlášky podle pravdy a prohlašuji, 
že pro pobyt na letním dětském táboře není nutné vedení tábora ohlásit další skutečnosti o dítěti.

c) Prohlašuji, že dítě bude respektovat řád a pokyny vedoucích na táboře. V opačném případě jsem připraven(a) nést 
následky v podobě vyloučení (bez nároku na finanční vyrovnání) či finanční úhrady vzniklé škody. Podepsáním 
přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že jsem dítě seznámil(a) s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek 
a kouření během tábora.

d) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 
prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, na internetu, atp.

V  ……..…………..    dne  ……..…………..    Podpis rodiče……………..……..…………..

* Kontaktní osoba: Johana Picková
E-mail: letnichaloupky@email.cz
Mobil: +420 739 348 328
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