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Přihláška na Furrycamp  

pořádaným sdružením Stuha z.s. 

Údaje o táborníkovi: 

Jméno a přijmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

Adresa:  

Telefon: 

Pojišťovna: 

 

Jiná důležitá informace pro vedoucí: 

 

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:  

Kontakt 1:  

Kontakt 2:  

 

Zákonný zástupce souhlasí, že jeho dítě se zúčastní celého programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením 

uvedeným v dotazníku. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v případě odhlášení dítěte se bude stornování přihlášky řídit stornopodmínkami 

uvedených na webu www.stuha.org. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucího a táborovým řádem a že porušení těchto 

podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na campu bez nároku na vrácení poplatku. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejich příloh se řídí pravidly 

přihlášky. 

 

V________________________ 

dne______________________ 

………………………………………………………………… 

podpis zákonného zástupce 
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http://www.stuha.org/
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Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza) 

 

Jméno a přijmení:  

Zdravotní pojišťovna:  Rodné číslo:  

 

Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod? Popište prosím včetně projevů a alergenů. 

 

 

 

Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka, apod..) 

 

 

 

Užívá vaše dítě momentálně nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin a v jakém množství? 

 

 

 

Bylo dítě v době jednoho měsíce před začátkem tábora nemocné? 

 

Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké má omezení? 

 

 

Jiné sdělení… (druhy fobií, či strachu, činnosti nebo jídla kterým se dítě vyhýbá, hyperaktivita, zvýšená 

náladovost, specifické rady nebo prosby, atd....) 
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Stornopodmínky - furrycamp ALADAR 2020 

Odhlášením, z jiných než vážných zdravotních důvodů (doložených potvrzením od lékaře), se 

zavazuji k zaplacení storno poplatku a to v následující výši: 

 

30 dnů před táborem a více:   200,- 

15 dnů před táborem:    50% částky 

10 dnů a méně před táborem:  80% částky 

2 dny před táborem a méně:   100% částky 

 

 

Podepsáním souhlasíte s podmínkami:  __________________________ 

podpis zákonného zástupce 
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