
 

 

TK ROJA Příbram z.s. Brodská 93, Příbram VIII, 261 01 Příbram e-mail: info@tkroja.cz Tel.: +420 728 459 217 IČ: 06156355 
 PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVÝ CAMP V 

MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 9. - 14. 7. 2018 
pořádaný TK Roja Příbram, z.s. 

Jméno a příjmení dítěte   
Rodné číslo   
ZP   
Bydliště   
Telefon rodiče - matka    
Telefon rodiče – otec   
 
Přihlášky jsou přijímány do 15.06.2018 na adrese TK Roja v listinné podobě, elektronicky na emailové 
adresu: info@tkroja.cz – v tom případě musí být nascanované s podpisem zákonného zástupce.   
Platbu za tábor, prosím, proveďte bankovním převodem na bankovní účet: 115-4897200207/0100  – 
do poznámky k platbě uveďte jméno dítěte. Platba musí být do 30.06.2018 připsána na účtu, 
v opačném případě nebude dítě na tábor přijato. 
Cena campů 5.500,- pro členy klubu a 6.000,- pro nečleny klubu. V ceně je zahrnuto ubytování, 
celodenní strava (snídaně, obědy, večeře) v blízkém hotelu (Svoboda), pronájem kurtů, trenéři, 
zdravotník. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Rodiče souhlasí s  vytvořením foto, video a zvukových záznamů, s případným zveřejněním záznamů za 
účelem propagace a využitím osobních údajů dle platných zákonů.  
 
 

------------------------------------------------- 
       Podpis rodiče, zákonného zástupce 



 

 

TK ROJA Příbram z.s. Brodská 93, Příbram VIII, 261 01 Příbram e-mail: info@tkroja.cz Tel.: +420 728 459 217 IČ: 06156355 
 ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ - PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Tenisový camp pořádaný TK Roja (vyplňte, prosím, před nástupem dítěte na tábor) 
Prohlašuji, že lékaři nenařídili dítěti: …………………………………………………………………………………………………… 
narozenému dne: ………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
bytem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
pojištěného u (název a číslo zdravotní pojišťovny): ….……………………………………………………………………….. 
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik 
ani ošetřující lékaři mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 
týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno 
zúčastnit se letního tenisového campu v termínu 9. - 14. 7. 2018. Jsem si vědom(a) právních 
následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  
Dítě užívá tyto léky (přesně vypsat i dávkování): ……………………................................................................  
................................................................................................................................................................... 
trpí nějakou alergií (pyl, hmyz – bodnutí, seno, potraviny atd.): …………..……………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Jiné zdravotní potíže:….............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
 Dítě umí plavat – ANO / NE; používá plavecké pomůcky 
Kontaktní telefony v době konání tábora:  
Jméno matky: …………………………………………… telefon: ………………………  
Jméno otce: ……………………………………………… telefon: ……………………..  
Jiný kontakt: ............................................................................................................  
Dítě musí mít s sebou průkaz pojištěnce, nebo jeho kopii.  
 
V Příbrami dne ……………………………………. 2018 

…………..……………………………. 
Podpis zákonného zástupce 
dítěte v den zahájení tábora 


