
 
 

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p. o. 
Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 

tel. 412 531 164, 412 531 531 
www.zoodecin.cz 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ZOO   
 

Termín konání: 23. – 27. 7. 2018 
Čas konání: 8.00 h – 15.30 h 

Místo konání: areál Zoo Děčín – Pastýřská stěna 
Hlavní vedoucí: Alena Houšková 

Další informace lze získat na e-mail: media@zoodecin.cz nebo tel.: 412 531 626 
 

Jméno a příjmení dítěte:  
 
 
Datum narození:                                     .                 .                        
Adresa:  
 
 
Zdravotní pojišťovna:   
Zdravotní stav  
Pokud má vaše dítě jakékoliv zdravotní omezení, prosíme o konzultaci předem, abychom mohli posoudit, zda je tábor pro vaše dítě vhodný.     
                           
Velikost trika:                                    8 LET       10 LET          XS              S                M              L            XL             

(počítejte s rezervou)   
                                                                                                                                                                                                 (číslování dle firmy Adler)    
 

Odchod ze zoo:     dítě může odejít samo             dítě nesmí odejít samo 
                                                                                                                (pouze v doprovodu rodičů) 

Kontaktní osoba pro komunikaci a zasílání informací:  MATKA/OTEC *                            (*nevyhovující škrtněte)  

 

Jméno a příjmení matky:  
 
Zaměstnavatel (nepovinný údaj):   
 
Tel.:                                                                E-mail:   
 
Jméno a příjmení otce:  
 
Zaměstnavatel (nepovinný údaj):   
 
Tel.:                                                                E-mail:   
 
 
Jméno kamaráda, který se tábora též účastní, a s kterým chce být v oddíle: 
 
 
V Děčíně dne  

                                                                         
                                                                                                                           Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

mailto:media@zoodecin.cz


DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
Rodič nebo zákonný zástupce dítěte bere na vědomí a svým podpisem souhlasí: 

 že sraz dětí je v 8 hodin na recepci zoo – Pastýřská stěna a ukončení v 15.30 tamtéž. Bude-li dítě 
vyzvedávat jiná osoba, která není uvedena v této přihlášce, tak tuto skutečnost oznamte písemně 
nejpozději první den tábora. Mimo stanovený čas tábora Zoo Děčín za děti nezodpovídá.  

 se zdravotní způsobilostí dítěte pro účast na táboře a je si vědom, že dítě přijde do kontaktu 
s živými zvířaty a biologickým materiálem. Zároveň bere v potaz případná zdravotní rizika (úrazy 
apod.). 

 pokud dítě z nedbalosti nebo úmyslně poškodí majetek nebo vybavení Zoo Děčín, může mu být  
dána k úhradě příslušná částka. 

 se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby příměstského tábora v souladu s § 3,5,6 Sb. 
zákona č. 101/2000. 

 s fotografováním dítěte a s použitím fotomateriálu k propagaci Zoo Děčín.  

 že v den zahájení tábora je nutné doložit bezinfekčnost dítěte. 
 
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o. 

 neručí za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů, jiné elektroniky a dalších cenných věcí a peněz  
dítěte během tábora. 

 
Platba příměstského tábora 

 Cena příměstského tábora je Kč 2 900,--. Rezervace na tábor vzniká po odevzdání vyplněné a 
podepsané přihlášky současně se složením zálohy Kč 1 000,-- a odevzdáním fotokopie kartičky 
zdravotní pojišťovny dítěte. 

 Rodič může rezervovat místa jen pro své děti. Hromadné rezervace nepřijímáme.  

 Záloha Kč 1 000,-- je nevratná.  

 Zbytek částky z ceny tábora je nutné uhradit do 31. 5. 2018. Platby můžete provádět buď hotově  
v Expozici Rajské ostrovy při předání přihlášky anebo převodem na č. ú.: 3934431/0100. Jako 
variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve tvaru ddmmrrrr (např. u dítěte narozeného 
dne 19. 3. 2001 uvedete var. symbol 19032001) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte - 
tábor (např. jmenuje-li se dítě Jan Novák, bude ve zprávě uvedeno „Jan Novák - tábor“). 

 Storno poplatky: do 30 dní před táborem – vrácení poplatku v plné výši 
do 15 dnů před začátkem – storno poplatek 30 % 
14 dní a méně před začátkem tábora - storno poplatek 50 % 
v den zahájení tábora – storno poplatek 100 % 
STORNO Z DŮVODU NEMOCI ČINÍ 30 %.  

 Dítě se přihlašuje na celý týden, není možné uhradit poměrnou částku jen na vybrané dny.  

 V ceně je tábora zahrnut program, zázemí pro děti se sociálním zařízením, oběd, 2x svačina a pitný  
režim.  

 V ceně není zahrnuto úrazové pojištění. Doporučujeme dítě připojistit.  
 
V den začátku příměstského tábora je nutné odevzdat tyto dokumenty: 

- Potvrzení o bezinfekčnosti 
- Prohlášení o zdravotním stavu 
- Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (lze použít i z jiné akce, ne však starší 

1 roku) 
- Kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

 

 
 
 
 
 



 
 
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
Potvrzuji, že mé dítě: 
 
Narozené:  
 
Bytem:  
 
Nemá lékařem nařízenou karanténu, není infekčně nemocné a v poslední době se nedostalo do styku 
s osobou, která nemá lékařem nařízenou karanténu nebo je infekčně nemocná. 
 

Datum (ne starší než dva dny před nástupem): 
 
 
 
 
 

                                                                        Podpis zákonného zástupce dítěte 
 
 

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU*) 

 
 

 

 

 

 

 

*) Pozn.: Co v rámečku nevyplňujete, tak odpovězte slovem NE. 

Zdravotní pojišťovna:                                                Telefonní spojení na rodiče: 

 

Prohlašuji, že se dítě může zúčastnit příměstského tábora, a také i s tímto souhlasím: 

 
Datum:                                      Podpis zákonného zástupce: 
 
 
 

 

 

Alergie: 

Trvalé užívání léků: 

Upozorňuji u dítěte na: 

 


