
Zážitkový příměstský tábor Sportovec 2018 

 

 

Letní tábor pro děti se zájmem o tradiční i netradiční sportovní aktivity 
pro ročníky 2006 - 2010 

Pořádá Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 
za finanční podpory EU (OP Zaměstnanost)  

 

Místo, termín, cena 

 venkovní hřiště a Sportovní hala Romana Šebrleho  

 pondělí 30. 7. – 3. 8. 2018 

 každý den 8:00 – 15:30 hod 

 cena: 600 kč 

 kapacita tábora je 24 dětí 

 cena zahrnuje: obědy, pitný režim, úrazové pojištění, sportovní materiál, instruktory 

Program tábora 

 míčové sporty (basketbal, přehazovaná, fotbal, házená, fotbal, florbal) 

 netradiční sporty (net – ball, faustball, lacross, indiaca, frisbee ultimate, ringo) 

 raketové sporty (badminton) 

 doplňkové aktivity (opičí dráhy, core pro děti, jóga, akrobacie, orientační běh, plavání)  

…a další doplňkové hry a aktivit 

Personální obsazení 

 Zuzana Moravcová, Blanka Moravcová 

Přihlášky, kontakty, platby 

 Zuzana Moravcová (hlavní organizátor), e-mail: moravcova.zuzana@grk-net.cz 

 v kopii přihlášku zaslat na sklibova@grk.cz 

mailto:moravcova.zuzana@grk-net.cz


Termín přihlášek: 

 do 22. 6. 2018  

Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte do 22. června 2018 na účet  

v KB 78-9355970277/0100  Variabilní symbol: 3332018 

Poznámka pro příjemce: jméno účastníka tábora 

 Nedílnou součástí přihlášky, nezbytnou pro přijetí do příměstského tábora, je Potvrzení o postavení 

podpořené na trhu práce (nutné jako doklad pro EU) 

 Storno poplatky: 300,- Kč při odhlášení do 19. 7. 2018 do 12:00h (následně 600,- Kč) 

 Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude zákonný zástupce informován. 

K účasti Vás srdečně zve Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou.  

 

  



PŘIHLÁŠKA 

Příměstský letní zážitkový tábor 2018 

Jméno dítěte:   

Rodné číslo:   

Zdravotní pojišťovna:   

*Telefon dítěte  

Zákonný zástupce:   

Celá adresa bydliště 

včetně PSČ:   

Telefon, e-mail:   

Kontaktní osoba a telefon 

pro urgentní případy po 

dobu trvání tábora:   

Zdravotní omezení a jiná sdělení: 

V případě zvláštních okolností zajistím okamžitý odvoz dítěte domů (onemocnění, úraz, závažné problémy s chováním apod.). 

Seznámil(a) jsem se se zaměřením a programem tábora.  

Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře. 

Datum, podpis zákonného zástupce: 

 

Pokyny k přihlášce 
► Rodné číslo je nezbytné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto. 

► Přihlášku zašlete nascanovanou na mail: moravcova.zuzana@grk-net.cz 

Případně přihlášku vytiskněte, čitelně vyplňte a celou stránku zašlete (doručte osobně) v písemné podobě 

na adresu: Zuzana Moravcová, Hrdinů odboje 36, Rychnov n. Kn. (Gymnázium Rychnov n. Kn.). 

Nedostanete-li do 5 pracovních dnů vyrozumění, informujte se u hlavního organizátora. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.) 
► Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci a nejeví známky akutního onemocnění (například horečky 

nebo průjmu). 
► Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z  nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
► Na tábor můžeme přijmout pouze dítě splňující výše uvedené požadavky.  
► Zdravotní způsobilost dítěte potvrdí zákonný zástupce čestným prohlášením datovaným ne déle než 1 den 

před nástupem. 


