












































HASIČSKÝ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KRALOVICE 2020 


























  
 

Hasičský letní dětský tábor 2005 – 2020 
 

Pořádá  
Sbor dobrovolných hasičů Praha - Cholupice 

 

s podporou MŠMT a MHMP 

 

               

 Bližší informace: 
 
                www.facebook.com/hasicskyletnidetskytabor  
 
                www.sdhcholupice.cz  
 
                mhcholupice@centrum.cz 
 
                728 335 826 
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SH ČMS SDH Praha - Cholupice 

 

Podchýšská 109, Praha 12 – Cholupice, 143 00 

tel: 728 335 826, e-mail: mhcholupice@centrum.cz 

Bankovní spojení: číslo účtu: 196219505, kód banky: 0300 

IČO: 71246142 

 

Závazná přihláška dítěte na tábor (odevzdat co nejdříve) 

Osobně, nebo zaslat na: Petra Svobodová Šťastná, Poljanovova 3159/3, 143 00 Praha 4, možno zaslat na mail  

trombo@seznam.cz a při předávání dítěte odevzdat originál. Z důvodu omezení maximálního počtu dětí na 

táboře rozhoduje o účasti datum odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy 1.000,- Kč za pobyt (tu je nutné uhradit 

co nejdříve) – seznam přihlášených může být uveřejněn na Fb. 

Závazně přihlašuji svého syna / dceru na Hasičský letní dětský tábor Kralovice 2020,  

který se koná v termínu 2. až 15. srpna 2020 

 

Jméno dítěte: ..........................................................................., rodné číslo: .......................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

Tel. kontakt na rodiče v době konání tábora: ........................................................................................... 

Email na rodiče: ......................................................................................................................................... 

Mé dítě JE / NENÍ členem kolektivu MH (nehodící škrtněte) u SDH: ........................................................ 

Uplatňuji tuto slevu (platí pouze při přihlášení a uhrazení zálohy do konce března 2020): 

  účastník našeho tábora v roce 2019 – cena tábora 2019: 4.700,- Kč 

 

 

 Beru na vědomí skutečnost, že při hrubém porušení táborového řádu může být mému dítěti ukončen 
tábor a dítě může být, na náklady rodičů, předčasně vykázáno z tábora, bez nároku na vrácení ceny tábora. 
Táborový řád mimo jiné přísně zakazuje požívání alkoholu, cigaret či jiných omamných látek, navštěvování 
chatiček jiných osob po večerce, zcizení cizí věci, úmyslné poškození cizí věci atd.  
 Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte a také ke zveřejnění jména a data 
narození, příp. adresy dítěte ve veřejném elektronickém seznamu účastníků tábora, zároveň dávám souhlas se 
zveřejněním fotografií, pořízených na táboře, na kterých je mé dítě, k účelům prezentace tábora a činnosti SDH 
(SH ČMS). Dopravu dětí na tábor si rodiče zajišťují sami. 
Podrobné informace (seznam věcí, informace pro zdravotníka, upřesnění nájezdů na tábor a konce tábora, apod.) 
budou účastníkům tábora rozesílány elektronicky nejpozději na konci června.  
 
 
 
 
V ................................, dne.............2020                   Podpis zák. zástupce: ........................................................... 
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