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ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE, z.s. (dále jen ČTU) 
T.K. MODRÝ KRUH Praha, p.s. (dále jen MK; IČO: 00674524) 

oddíl ROJ 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 

Termín: 2. 7. - 23. 7. 2022 

Místo konání: Vlčí jáma u Dolního Radíkova 

Cena: 3800 (+400) Kč 

 

Jméno a příjmení dítěte: ..........................................................................................................  

Datum narození: ......................................................................................................................  

Bydliště: ....................................................................................................................................  

Jméno a příjmení otce, telefon: ...............................................................................................  

Jméno a příjmení matky, telefon: ............................................................................................  

Kontaktní email na jednoho z rodičů (nebo oba): ...................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Žádáme o přihlédnutí k těmto zvláštnostem dítěte: 

Alergie (druh, léky): ..................................................................................................................  

Údaje o nutných lécích, omezeních, astmatech, lékařských doporučení, zvláštním vybavení 
(předem telefonicky konzultujte se zdravotnicí): 

 ..................................................................................................................................................  

Zdravotní pojišťovna dítěte (kopii kartičky s sebou!): .............................................................  

Plavecká zdatnost dítěte (vyberte): žádná – uplave 50 m – výtečná  
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Každý účastník letního tábora podléhá táborovému řádu a je povinen podrobit se všem 
pokynům vedení tábora. Nedodržení režimu může být potrestáno i vyloučením z tábora. 

Vyúčtování tábora se provádí podle platných Hospodářských směrnic ČTU. Každý účastník je 
povinen zaplatit poplatek, jehož cenu stanoví Rada MK, ČTU a vedení tábora. 

Součástí poplatku je úhrada pobytu na táboře (3800 Kč) a členský příspěvek ČTU/MK (400 
Kč), pokud nebyl zaplacen odděleně. Účastník je povinen zaplatit stanovený poplatek co 
nejdříve na účet oddílu ROJ (nejpozději do 30. 4. 2022). Do zprávy pro příjemce napište 
text ve tvaru “Vlčí 2022 Jméno Příjmení”. Číslo účtu je uvedeno níže. 

Číslo účtu: 2001908933/2010 

Informace k přihláškám, platbě a k podrobnostem k táboru poskytuje hlavní vedoucí Lukáš 
Dráp Dostál (tel. 732 420 913, email: lukas.dostal@modrykruh.cz). 

Pokud máte možnost získat příspěvek na tábor (od zaměstnavatele, samosprávy…) 
kontaktujte pro vystavení účetního dokladu hospodáře Jakuba Dostála (tel. 725 069 420, 
email: jakub.dostal@modrykruh.cz). 

Informace ohledně možností diet, zdravotních omezení, léků atp. konzultujte se zdravotnicí 
Hanou Procházkovou (tel. 725 444 978, email: roj.hana@ond.cz ). 

Počet dětí, které je možno přijmout k pobytu na táboře, je omezen. Zašlete proto vyplněnou 
přihlášku co nejrychleji, nejpozději do 30. 4. 2022 oskenovanou na mail roj@modrykruh.cz, 
nebo na adresu: 

Lukáš Dostál 
U Chmelnice 780/9 
Modřany, Praha 12 
143 00 

V důsledku nejasností ohledně vracení plateb při neúčasti dětí např. z důvodu nemoci) na táborech 
stanovilo vedení TK storno poplatky, platné na všechny vícedenní akce. Rozpočty táborů se snažíme 
kalkulovat s minimální rezervou a tím při neoznámené nemoci přihlášeného dítěte (či jiné události) 
vznikají ztráty. Děkujeme za pochopení. 

Odhlášení 14 a více dní do odjezdu  storno 20 % 
Odhlášení 7 až 13 dní do odjezdu  storno 30 % 
Odhlášení 3 až 6 dní do odjezdu storno 50 % 
Odhlášení 1 až 2 dny do odjezdu  storno 70 % 
Odhlášení v den odjezdu či bez odhlášení  storno 80 % 

Dále prosíme NOVÉ ČLENY o vyplnění členské přihlášky do ČTU včetně přiloženého souhlasu 
se zpracováním osobních údajů. Díky členství v ČTU můžeme získat granty a dotace na tábor. 
Tato přihláška je uchovávána po dobu členství v ČTU. 

V  ............................... dne ...............................   ________________________________  
podpis zákonného zástupce nezletilého 
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