
Přihláška na příměstský tábor „Letní výzva“ 

Termín:          12. – 16. 7. 2021 Označte křížkem zvolený termín. 
    19. – 23. 7. 2021 

 

Místo realizace:   Základní škola J. A. Komenského NIVNICE 

Základní informace: 
Zajímavý program bude pro děti připraven každý den od pondělí do pátku v čase 8–16 hodin a bude zajištěn 
dvěma pracovníky školy. 
 
V rámci programu se budeme věnovat: 

- podpoře posílení vztahů a spolupráce mezi spolužáky, 

- podpoře studijních návyků a zájmu o vzdělávání, 

- podpoře doplnění důležitých znalostí z minulého školního roku, 

- pohybovým aktivitám, hrám a soutěžím. 

Každý den bude pro Vaše dítě zajištěn oběd, svačina a pitný režim. 

 
Náklady na účast Vašeho dítěte jsou hrazeny včetně stravy z projektu MŠMT “LETNÍ 
KEMPY 2021 (Č. j.: MSMT-8385/2021-1). 

Údaje o přihlášeném dítěti: 

Jméno a příjmení účastníka, věk: _____________________________________________________ 

Rodné číslo: ______________________________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště: ___________________________________________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ________________________________________________ 

Kontaktní e-mail a telefon: __________________________________________________________ 
 

Dotazník pro individuální přístup k Vašemu dítěti: 
Prosíme Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Informace, které zde uvedete, pomohou pracovat lépe 
s Vaším dítětem. 
 
________________________________________________________________________________ 
· Stravovací návyky dítěte (bezlepková dieta, vegetariánství, nesmí čokoládu, mléko…) 
 
________________________________________________________________________________ 
· Alergie (na bodnutí hmyzem, na některé léky…) 
 
________________________________________________________________________________ 
· Léky (napište, pokud dítě užívá nějaké léky pravidelně a je nutné podávání během doby trvání PT) 
 
________________________________________________________________________________ 
· U svého dítěte upozorňuji na další zdravotní a jiná omezení  



Důležité informace pro nástup: 
V den nástupu předejte prosím následující dokumentaci: 

- kopii průkazky zdravotní pojišťovny, 
- prohlášení o bezinfekčnosti, 
- předpokládané odchody dítěte v jednotlivých dnech. 
 

 
 
Svým podpisem stvrzujete, že souhlasíte s pořizováním fotografií a videí v rámci příměstského tábora „Letní 
výzva“ a jejich následným užitím výhradně pro potřeby vykázání realizace směrem k MŠMT. 
 
Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, výhradně za účelem, ke kterému jsou 
určené a po dobu nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu. Pokud si zákonný zástupce dokumenty 
nevyžádá zpět, jsou určeny ke skartaci. 
 
Svým podpisem stvrzujete pravdivost uvedených údajů. 
 
 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený turnus příměstského tábora „Letní výzva“ a souhlasím 
s podmínkami v přihlášce uvedenými. 
 
 
 
Datum: ............................... 
 
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Realizátor: ITveSkole.cz, o.p.s., Velflíkova 4, Praha 6, 160 00, IČ: 01942867, skoly@itveskole.cz, 800 550 660 
Kontaktní osoba ve škole, kde bude příměstský tábor realizován:  
PhDr. Šárka Mikesková, mail: reditelka@zsnivnice.cz, telefon: 723 058 558 
 

mailto:skoly@itveskole.cz
mailto:reditelka@zsnivnice.cz

