
Přihláška na dětský tábor Moravská Šipka 

 
Provozovatel dětského tábora: 

Moravská Šipka, spolek, IČ 27048381, Drážné 947, 742 66 Štramberk 

tel: 775 419 658, e-mail: info@moravskasipka.cz 

 

1. část přihlášky (zašlete obratem zpět) 
 

a) Osobní údaje 

 

Příjmení a jméno dítěte: 

 

…………………………………………………………………………………... 

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

Adresa (včetně PSČ): …………………………………………………………………........................... 

Zákonný zástupce: …………………………………………………………………........................... 

Adresa (včetně PSČ): …………………………………………………………………………………... 

Potvrzení rezervace pobytu: Tel. (pro SMS) ………………. E-mail ………………………………... 

Sourozenci na táboře: ……………………………………………………………………………........... 

Kamarád, s nímž chce být dítě ve stanu: …………………………………………………..……………………… 
 

b) Platba poukazu 

 

Termín: 

 

……………………………............ 

 

Cena: 

 

3950,- 

 

Cena po slevě: 

 

…………… 

Č. účtu: 2201813349/0800 (příkazem nebo složenkou) VS platby (prvních šest čísel rodného čísla) …………… 
Do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno dítěte a turnus.      

 

Způsob úhrady (zaškrtněte) 

      zálohou (1500,- Kč)       celou částkou       zaměstnavatelem 

 

Chci využít slevu       „sourozeneckou“ (200,- Kč)       „1. okamžik“ = zaplatím do 30.4.2020 (100,- Kč) 

 

Tábor mi doporučil a odměnu 100,- Kč obdrží (vyplňují  pouze účastníci, kteří se účastní našeho tábora poprvé): 

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

Doplňte jméno kamaráda nebo vedoucího, který byl účastníkem tábora v minulých letech 

 

c) Fakturační adresa (v případě, že poukaz hradí zaměstnavatel): 

 

Adresa organizace: 
 

……………………………………………………………………….. 

 

IČ: 

 

……………………………………. 

Částka k úhradě: ………………………………… Jméno zaměstnance: ……………………………………………… 
Fakturu chci poslat na adresu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) Smluvní ujednání 

1. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení táborové 

základny, které dítě  úmyslně způsobí v průběhu pobytu. 

2. Zákonný zástupce souhlasí/nesouhlasí s případným zveřejněním fotografií dítěte pro propagační účely 

související s činností sdružení (zejména na webu: www.moravskasipka.cz). 

3. Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami: 

a) V případě odhlášení – písemně nebo telefonicky - do 1.6.2020  činí manipulační storno poplatek 500 Kč, při 

odhlášení od  2.6.2020 do 20.6.2020 činí storno poplatek 1.300 Kč a po 20.6.2020 činí storno poplatek 1.500 Kč. 

V případě odhlášení z důvodu nemoci (doloženo lékařským potvrzením) činí storno poplatek 1000 Kč. Storno 

poplatky jsou dohodnuty na jedno dítě.  Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno 

poplatek neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10-ti dnů od jeho vyúčtování a může být 

započítán na již uhrazenou zálohu. 

b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok na 

vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 120 Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu 

lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí). 

 
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami                                              ……………………………………………………… 

Datum a podpis zákonného zástupce 

Vyplňte 1. (tedy tuto) část přihlášky a zašlete ji co nejdříve spolu s dokladem o platbě (kopie zaplacené složenky nebo 

potvrzení o bankovním převodu) na adresu provozovatele: 

Moravská Šipka, občanské sdružení , Drážné  947, 742 66  Štramberk     

mailto:info@moravskasipka.cz
http://www.moravskasipka.cz/


2. část přihlášky (uschovejte a odevzdejte při nástupu dítěte na tábor) 

 

díl e)   Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní  lékař 

(Dle vyhlášky č. 148/2004 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti) 
    

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte .................................................. datum narození......................................... 

 

adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu ............................................................................. ....................... 

 

Část  A)  Posuzované  dítě  k  účasti  na  škole  v  přírodě  nebo zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé*) 

b) není zdravotně způsobilé*) 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*) ........................................................................ ................. 

 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ANO - NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ........................................................................................ ................................. 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ……………………………………………………............ 

d) je alergické na .......................................................................................................... ............................................. 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) .................................................................................. ........................... 

 

 

 

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

Datum vydání posudku                                                                                                       Podpis, jmenovka lékaře 

                                                                               razítko zdrav. zařízení 

*)nehodící se škrtněte 

Posudek  je  platný  12  měsíců  od  data  jeho  vydání,  pokud  v souvislosti  s  nemocí  v  průběhu  této  doby 

nedošlo  ke  změně zdravotní způsobilosti. 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

díl f) Prohlášení o bezinfekčnosti – vyplní zákonný zástupce v den, kdy dítě odjíždí na tábor 

 

Příjmení a jméno dítěte: 

 

…………………………………………………………………………………... 

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

Adresa ( včetně PSČ): …………………………………………………………………........................... 

Zákonný zástupce: …………………………………………………………………........................... 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění 

(průjem, teplota atd.) a orgán veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Není mi známo, že by dítě v posledních 14-ti kalendářních dnech přišlo do styku s osobami nemocnými  

infekční nemocí, dítěti je zkontrolován vlasový porost a není zjištěn výskyt vši dětské (ani přítomnost živých či 

mrtvých hnid). Dítě je schopno účastnit se tábora. 

Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé. 

Upozorňujeme, že výskyt vši dětské (nebo přítomnost živých či mrtvých hnid) ve vlasovém porostu dítěte je 

důvodem k nepřijetí na tábor bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany účastníka. 

Souhlasím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě na základě rozhodnutí zdravotníka a hl. vedoucího tábora 

ošetřeno u lékaře, příp. na lékařské pohotovosti. Po předložení dokladu o zaplacení se zavazuji zaplatit příp. 

regul. popatek (při převzetí dítěte z tábora). 

 

V ……………………………………….dne…………………………………… 

…………………………………..…………………………………… 

Podpis zákonného zástupce ze dne, kdy dítě odjíždí na letní tábor 

 
Kontakt na zák. zástupce v průběhu tábora Jméno:…………………………………………………. 

Tel:…………………………………………………….. E-mail:………………………………………………… 

Bez 2. (tedy této) části přihlášky nebude dítě na tábor přijato! 
 

 



3. část přihlášky -  Informace pro rodiče 
• Jedná se o  stanový tábor, určený pro děti ve věku od 7 do 15 let ( po dohodě mohou jet i předškoláci ). 

• Tábor je zaměřen na  pobyt dětí v přírodě v rámci aktivního odpočinku formou kolektivních her, zpívání u táboráků, koupání v 

přírodním koupališti, turistiky po okolí, ježdění na koních, vždy je připraven zajímavý program, motivovaný celotáborovou 

etapovou hrou. 

• Cena poukazu zahrnuje ubytování v dvoulůžkových podsadových stanech, stravné 5x denně (dle jídelníčku kontrolovaného 

KHS, včetně pitného režimu během celého dne), zajištění táborového programu, ceny do soutěží, vstup na koupaliště, výlety 
vlakem (např. Javorník nebo Hukvaldy), návštěvu Štramberské Trúby nebo rozhledny na Bílé hoře (v případě deštivého počasí 

Technického muzea v Kopřivnici)…a ostatní ( neváhejte využít našich slev: 100,- Kč "1. moment" (zaplaťte do 30.4.2019) a 

"sourozenecká" sleva 200,- Kč pro každého sourozence), pokud s Moravskou Šipkou nejede Vaše dítě poprvé a vezme s sebou 
nového kamaráda, obdrží od nás odměnu 100,- Kč. (Podmínkou je jen, aby nový kamarád vyplnil příslušnou kolonku v 

přihlášce a odměnu obdržíte při nástupu na tábor.) 

• Doprava dětí na tábor je vlastní – v den nástupu je možnost prohlédnout si táborovou základnu a osobně se seznámit 

s personálem tábora. 

• Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na ostatní děti. Naopak 

jako vhodný považujeme kontakt v průběhu tábora formou korespondence – pohled nebo dopis rozhodně každé dítě potěší. 

• V rámci výletů budou mít v průběhu tábora děti možnost navštívit cca 3 - 4x obchod, proto je vhodné dát dítěti kapesné (200-300 

Kč dle našeho úsudku úplně stačí). 

• Nedoporučujeme šperky, mobilní telefony, MP3 přehrávače aj. cennosti  (není v možnostech vedoucích brát do úschovy 

cennosti všech dětí, provozovatel tábora nenese za tyto věci odpovědnost). V táboře není účastníkům zajištěno dobíjení mob. 

telefonů. 

• I během letního tábora je třeba počítat s možností chladnějšího a deštivého počasí, proto doporučujeme nabalit teplejší oblečení 

v počtech odpovídajících délce pobytu (možnosti prostor pro sušení vypraného prádla jsou za deštivého počasí v táboře 

omezené). 

• Dále nezapomeňte přibalit pravidelně nebo při potížích užívané léky. 

 
Termíny dětských letních táborů  

1. turnus: 5.7-18.7.2020 Cena 3950,- Kč 

2. turnus: 19.7.-1.8.2020 Cena 3950,- Kč 

3. turnus: 2.8.-15.8.2020 Cena 3950,- Kč 

 

Nástup do tábora 

! Nástup do tábora je v den zahájení Vámi zvoleného turnusu vlastní dopravou mezi 15:00 a 16:00 hod., 

odjezd v den ukončení vlastní dopravou v době mezi 9:00 a 11:00 hod. 

! Při nástupu do tábora je nutno odevzdat 2.část přihlášky s díly e) a f), tedy Posudek o způsobilosti dítěte a 

Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. 

 

Nutné vybavení dítěte: 

Spacák, komplet ešus, lžíce, PVC hrníček na pití a čištění zubů, gumáky, pláštěnka (ne šusťáková bunda 

apod. !!!), pokrývka hlavy (proti úžehu, nejvhodnější je čepice nebo klobouk, šátek jako pokrývka hlavy není 

vhodný!!!), baterka (+ náhradní baterie), bandaska z PVC (ne skleněná !!!). 

 
Adresa tábora (pro korespondenci) : MORAVSKÁ ŠIPKA, spolek, Drážné 947, 742 66  Štramberk 

Fotografie budeme přidávat průběžně na www.moravskasipka.cz,  e-mail: info@moravskasipka.cz  
V průběhu tábora volejte kdykoliv na tel.: 775 419 658, kontaktní osoba: Pavel Honeš  

 
Personální obsazení: 

Všechen táborový personál je řádně proškolen v oblasti zásad bezpečnosti práce a zásad práce s dětmi. Hlavní vedoucí a organizátoři tábora 
navíc prošli akreditovaným školením, splňujícím podmínky MŠMT pro hlavní vedoucí táborů. Bezpečnost a zdraví dětí jsou naší prioritou, 

děti nikdy nezůstávají bez dozoru. To platí při všech činnostech -  při koupání, sportu, chvílích odpočinku, ale i v době spánku (tábor je 

střežen 24 h denně). Vždy je přítomen kvalifikovaný zdravotník (lékař, zdravotní sestra, záchranář), smluvně je dohodnutý lékař MUDr. 
Boháč (ordinace v místě) . Stravování je zajištěno zkušeným personálem. 

 

Jak objednat pobyt: 

• Zašlete vyplněnou 1. část přihlášky na adresu MORAVSKÁ ŠIPKA občanské sdružení, Dražné 947, 742 66 Štramberk spolu 

s kopií složenky nebo bankovního převodu – tímto je pobyt dítěte na táboře rezervován. 

• Po obdržení přihlášky potvrzujeme rezervaci pobytu formou SMS na číslo nebo e-mail, který jste uvedli v přihlášce.  

• Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte zálohovou platbu 1500,- Kč nebo celou částku složenkou nebo 

bankovním převodem na účet  2201813349/0800. Jako variabilní symbol platby uveďte prvních šest čísel z rodného čísla a 

do textového popisu platby uveďte: jméno příjmení a turnus. 

• Využijte možnosti slev: 100,- Kč "1. moment" (zaplaťte do 30.4.2020) a "sourozenecká" sleva 200,- Kč na každého 

sourozence.(V případě, že využijete některé z našich slev, zaplaťte zálohu 1500,- Kč a slevu si odečítejte z doplatku.) Pokud s 

Moravskou Šipkou nejede Vaše dítě poprvé a vezme s sebou nového kamaráda, obdrží od nás odměnu 100,- Kč. (Podmínkou je 
jen, aby nový kamarád vyplnil příslušnou kolonku v přihlášce a odměnu obdržíte při nástupu na tábor.)  

• Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné to vyznačit v 1. části písm. c) 

přihlášky . Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení Vám bude vystaveno po skončení 

tábora. 

• Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora ) – např. pro uplatnění nároku na čerpání 

příspěvku z VZP, apod. 

• 2. část přihlášky uschovejte  a odevzdejte při nástupu spolu s kartičkou zdravotní pojišťovny a doplatkem ceny poukazu 

(pokud jste již neuhradili jinak) hl. vedoucímu nebo zdravotníkovi. 

http://www.moravskasipka.cz/program/program.htm
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