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Přihláška na letní příměstský tábor  
Provozovatel: Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně 
Adresa: Dlouhá 181/6, Františkovy Lázně, IČ 47721880, tel. 724279500 

 
 
 Turnus (zaškrtněte) 
  Jarní zážitkový tábor   
  14. – 18. 3. 2022 

 
  Výletníci  
  4., 7. a  8. 7. 2022 

  Indiana Jones  
  18. – 22. 7. 2022 

  Po stopách Žlabavy  
  15. – 19. 8. 2022 

  Ztracené země  
  11. – 15. 7. 2022 

  Badatelé  
  8. – 12. 8. 2022 

  Ať žijí duchové  
  22. – 26. 8. 2022 

 
 
Údaje o přihlašovaném dítěti 
 
 Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________________ 
 
 Datum narození: ____________________    Rodné číslo: _______________________________ 

 Základní škola a třída, kterou dítě v daném školním roce navštěvuje: ______________________ 

 Adresa trvalého pobytu: _________________________________________________________ 

                                        _________________________________________________________ 

 Zdravotní pojišťovna: ____________________________________ 
 Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie): 

 
Údaje o rodičích  
 Zákonní zástupci Matka Otec 

 Jméno a příjmení   

 Adresa trvalého bydliště 
 (liší-li se od bydliště dítěte) 

  

 Telefon   

 E-mail   

Prohlašuji, že jsem v žádosti uvedl/a pravdivě všechny skutečnosti a údaje. Dítě je zdrávo a schopno tábor absolvovat. Souhlasím 
se zveřejňováním fotografií dítěte pro účely DDM a ŠD Františkovy Lázně (webové stránky, facebook DDM). Údaje o dětech  
a o rodičích jsou využívány jen pro vnitřní potřebu DDM a ŠD Františkovy Lázně. Svým podpisem dávám souhlas DDM a ŠD 
Františkovy Lázně Dlouhá 181/6 IČ:47721880, 351 01 Františkovy Lázně, aby zpracovával a evidoval osobní údaje dítěte ve smyslu 
všech ustanovení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
 
 

V…………………………………dne…………………….. 
 
 
Podpis zákonného zástupce……………….……………...       (podpisem zákonný zástupce 
stvrzuje, že byl seznámen s všeobecnými podmínkami pro účastníky příměstských táborů   
a vnitřním řádem DDM – k dispozici na webových stránkách DDM)  
  



 

  Strana: 2 z 2 
 

 

 

Všeobecné podmínky pro účastníky příměstských táborů  

 
Účastníky táborů jsou děti podle zaměření letního tábora a věkové struktury účastníků. 
Podmínkou účasti je zdravotní způsobilost dítěte – čestné prohlášení zákonného zástupce. 
 
Účastník se může přihlásit na tábor následujícím způsobem: vyplněním závazné přihlášky (lze stáhnout 
na www.ddmsdfl.cz v sekci tábory, osobně v DDM) a odevzdáním přihlášky osobně v DDM, do schránky 
DDM nebo e-mailem na reneta.dumdeti@tiscali.cz. 
 
Po odevzdání přihlášky budeme účastníky kontaktovat s platebními podklady (pozor na naplnění kapacity, 
proto je potřeba vyčkat na informaci s platebními podklady!). Zaplacením stanovené částky na účet DDM, 
případně v pokladně DDM, je účastník přijat.  
 
Úplata letních příměstských táborů je stanovena v přehledu táborů pro příslušný rok. Je zveřejněna                 
na nástěnkách DDM, v ZŠ Františkovy Lázně, Hazlov, v Městských sadech Františkovy Lázně, na facebooku  
a webových stránkách DDM.  
 
Platba bezhotovostním způsobem na č. účtu: 182065576/0300, variabilní symbol bude účastníkovi přidělen 
po odevzdání přihlášky. 
 
Informace k jednotlivým běhům příměstského táboru obdrží účastník e-mailem a budou zveřejněny  
na webových stránkách DDM případně na facebooku DDM. 
 
Prohlášení o bezinfekčnosti odevzdá dítě první den konání tábora. 
 
Zákonný zástupce písemně informuje organizaci (ředitelku) o individuálních potřebách a zdravotním 
stavu (samostatné užívání léků, aplikace inzulinu dítětem…). Pedagogický pracovník léčiva 
účastníkům neaplikuje.  
 
V případě, že se LPT konat nebude (omezení činnosti DDM či jiná vládní nařízení), DDM vrací celou úhradu 
zpět. 
 
 
Storno poplatky příměstských táborů 
 
21 – 9  dnů před začátkem tábora:  storno poplatek 30% z úplaty 
 
9 – 1 den pře začátkem tábora:  storno poplatek 50% z úplaty 
 
při předčasném ukončení tábora:  úhrada se nevrací  
 
Pokud dítě nemůže na tábor nastoupit ze zdravotních důvodů, doloží zákonný zástupce lékařskou zprávu. 
Úhrada bude vrácena zpět v plné výši. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Františkových Lázních 4. 1. 2022  
Jarmila Štrbáková, ředitelka DDM 
 


