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PŘÍPRAVNÝ KEMP 2020 

Přípravný kemp Tleskaček proběhne ve dnech 24. - 28. srpna 2020. 

Sportovní týden bude probíhat formou příměstského tábora a jeho cena činí 2 200,- Kč. V ceně 

sportovního týdne je zahrnuto stravování (obědy, zdravé svačinky) a pitný režim, výlety po okolí, 

sportovní a taneční průprava.  

 Přihlášku odevzdejte do kanceláře BK Děčín s.r.o. nebo zašlete elektronicky na e-mail 

marketing@bkdecin.cz nejpozději do 30.6.2020 a zálohu ve výši 1 600,- Kč uhraďte bezhotovostně 

na číslo účtu 2601573225/2010 (nejpozději do 30.6.2020). Druhou platbu (tj. 600,- Kč) uhraďte 

nejdéle do 31.7. 2020, též bezhotovostně.  Podrobnosti platby: variabilní symbol je rodné číslo dítěte 

a do poznámky uveďte text: přípravný kemp – tlesk.  

Podrobné informace o přípravném kempu Vám zašleme prostřednictvím e-mailu 14 dní před začátkem 

akce.  

Storno podmínky: písemné zrušení účasti na Přípravném kempu Tleskaček více jak 14 dní před 

zahájením akce 50 % z celkové částky, 14 až 5 dní před zahájením 70 %, méně jak 5 dní před 

zahájením sportovního týdne 80 % z celkové částky.  

Součástí přihlášky je prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení o bezinfekčnosti odevzdejte trenérce 

v den nástupu akce, tj. 26.8.2019. Prohlášení nesmí být starší více než jeden den před nástupem na 

akci. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Těšíme se v srpnu!        
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PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVNÝ KEMP 2020 

 

Informace o účastníkovi 

Jméno: ___________________________________________________________________ 

Datum nar.: ____________________ Rodné číslo: ____________________________ 

Adresa bydliště: ____________________________________________________________ 

Telefon dítěte:  ____________________________ Jsem členkou Tleskaček: ANO     NE 

Zdravotní omezení: __________________________________________________________ 

Alergie: ___________________________________________________________________

  

Informace o zákonném zástupci 

Jméno: ___________________________________________________________________ 

Adresa bydliště: ____________________________________________________________ 

Kontaktní e-mail1: ___________________________________________________________ 

Kontaktní telefon: ___________________________________________________________ 

Kontaktní telefon2: ___________________________________________________________ 

 

 

V Děčíně dne __________________   ________________________ 

        Podpis zákonného zástupce 

 

 
1 Funkční, budou Vám tam zaslány pokyny k platbě a podrobné informace o kempu 
2 Uveďte kontakt i na druhého rodiče či prarodiče 
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PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE NA PŘÍPRAVNÝ KEMP TLESKAČEK 

je nedílnou součástí vyplněné přihlášky na kemp s kompletně uvedenými osobními a kontaktními 

údaji. 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – SOUHLAS S PRAVIDLY  

1) Souhlasím, aby se moje dítě zúčastnilo sportovních aktivit, konaných na přípravném kempu. 

Jedná se především o: tanec, gymnastiku, míčové hry, pohybové a relaxační cvičení, trampolíny, 

výlety a jiné sportovní a kulturní hry. Souhlas je platný po celou dobu konání výše zaškrtnuté akce.  

2) Prohlašuji, že dítě nemá zdravotní problémy, které by bránily účasti na výše uvedené akci a že se 

podrobilo očkováním proti povinným infekčním nemocem v ČR dle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by se v průběhu akce objevila 

zdravotní komplikace, budu o ní neprodleně informovat instruktory.  

3) Prohlašuji, že dítě je plně způsobilé a seznámené s programem akce a s jejími pravidly. 
Obecná pravidla: dbát pokynů instruktora, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu instruktora, při 
hrách či jiných sportovních a kulturních aktivitách brát ohled na ostatní děti, neprat se s dětmi, být 
slušný, neházet předměty, nenosit nebezpečné či cenné předměty na akci. Prohlašuji, že jsem 
seznámen s provozním řádem.  

4) Beru na vědomí, že v případě nevhodného chování nebo nečekané události (zranění), bude 

kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout.  

5) Pokud dojde k předčasnému ukončení pobytu ze strany účastníka (hrubé porušení pravidel, 
nenastoupení na akci, nedokončení akce z důvodu nemoci), nevzniká tímto účastníkovi žádný nárok 
na vrácení uhrazené ceny akce. Storno podmínky: písemné zrušení účasti na Přípravném kempu 
Tleskaček více jak 14 dní před zahájením akce 50 % z celkové částky, 14 až 5 dní před zahájením 70 
%, méně jak 5 dní před zahájením sportovního týdne 80 % z celkové částky.  

6) Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby klubu Tleskačky z.s. 

a jeho smluvních partnerů dle zák. č. 101/200 Sb., v platném znění.  

7) Souhlasím s použitím videozáznamů a fotografií mého dítěte pro propagační účely klubu 

Tleskačky z.s. a jeho smluvních partnerů.  

8) Beru na vědomí, že nutnou podmínkou k nástupu na kemp je:  

• uhradit celou cenu kempu v daném termínu dle přihlášky  

• odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti podepsané v den nástupu  

• odevzdat kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte  

 

 

 

Jméno a příjmení účastníka: ____________________________________________ 

 

V Děčíně dne __________________   ________________________ 

        Podpis zákonného zástupce 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  

Jméno dítěte: _____________________________________________  

Datum nar.: _______________________________________________ 

 

Prohlašuji, že dítě, které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění (například 

horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na akci nepřišlo do styku s 

fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Zároveň mu 

není nařízeno karanténní opatření či změna režimu.  

 

V Děčíně dne __________________   ________________________ 

        Podpis zákonného zástupce 

Poznámka: Prohlášení nesmí být v den nástupu více jak 1 den staré.  

 


