
Pořadatel víkendové hry:
Rosenthal z.s.
Rybova 48
262 42 Rožmitál p. tř.
iČo: 22721801
Vedoucí:
Bc. Vít Filipovský, tel.: +420 605 266 701

Údaje o ÚČastníkovi víkendové hRy:

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

Rodné číslo:                  ................................................................................................  (pozn. nutné z důvodu pojištění)

Trvalé bydliště:               ................................................................................................ 

Cena hry činí 470 kč za účastníka. Tuto částku je možné uhradit hotově na poště, poštovní poukázkou A, převodem 

na účet Rosenthal z.s., číslo účtu je 2500414698/2010, nebo hotově na místě za zvýšenou cenu 490 kč. Je rovněž možné využít 

 sourozenecké slevy 450 kč za osobu při registraci sourozenců. Jako variabilní symbol zadejte telefonní číslo. Do 14. 4. činí storno 

poplatek 0Kč. Při odhlášení dítěte do 15. 4. 2016 činní storno poplatek 50% částky. Po této lhůtě činí storno poplatek 100% částky.

pRohlášení RodiČů o bezinfekČnosti dítěte a souhlas RodiČů s pRogRamem víkendové hRy

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ….......................................................…………………………………………...… 

narozenému…………………………......... bytem ........…………….....................……………………………….…….........  

změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) Okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 

karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 2 týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněli 

přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se víkendové hry od 15.4 do 16.4 2016. Upozorňuji u svého dítěte na (např. 

omezení v běhu, bojí se psů apod.):

……………………………………………………………………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………….............................................................

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

Zákonný zástupce .……….…………………………………… (jméno) dále potvrzuje, že je seznámen s programem víkendové 

hry Noční království, jeho obsahem i náročností činností, a souhlasí s tím, že se jej bude jeho dítě účastnit. Dále souhlasí s tím, 

že v průběhu hry bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu hry a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní, 

propagační a jiné účely související s činností a posláním sdružení.

V…………………….................. dne  …………....…..             ..………….……………………………….......
 Jméno a podpis zákonného zástupce dítěte

souhlas RodiČů s poskytováním infoRmaCí o zdRavotním stavu dítěte 

vedouCímu /zdRavotníkovi akCe:

V době konání víkendové hry tj. od 15.4 2016 do 16.4 2016 souhlasím s poskytováním informací o zdravotnímstavu mého  

nezletilého syna /mé nezletilé dcery ………………………………………… (jméno a příjmení), nar. ………………...... ve smy-

slu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o zdravotních službách“) Vítu FIlipovskému - vedoucímu akce, nar 4. 6. 1987, bytem Palackého 68 Rožmitál pod Třemšínem, 26242

závazná přihláška
na víkendovou hru která se koná 15. 4. 2016 - 16.4. 2016



kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého:

V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních číslech:

Příjmení, jméno:   …………………………………………... 

Příjmení, jméno:  …………………………………………...

podpisy zákonných zástupců:         …………………………….....…....      …………...……………...…….......

V  .……………………........................  dne  ………………

upozornění:

Dítě trpí alergií na: ….................................................................................................................................................................

Dítě užívá pravidelně tyto léky: ........................................................................................................…......................................

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

Dítě má následující stravovací omezení: ....................................................................................................................................
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník víkendové hry podléhá táborovému řádu a je povinen uposlechnout 
pokynů vedoucího. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno vyloučením z víkendové hry.

..…………………………………………

podpis zákonného zástupce dítěte

převzetí dítěte

zákonný zástupce:

Jméno:    ..................................................................................................................

Příjmení:  ..................................................................................................................

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

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

místo převzetí : hájovna na dědku, vacíkov 48

Jsem si plně vědom/a toho, že okamžikem převzetí dítěte a podpisem tohoto prohlášení přebírám za své dítě plnou

zodpovědnost.

prohlašuji tímto, že si přebírám své dítě a že dítě nejeví viditelné známky úrazu nebo onemocnění.

telefonní číslo:  +420 ....................................
vztah k dítěti:             ....................................

telefonní číslo:  +420 ....................................
vztah k dítěti:             ....................................

datum Čas příjezdu Čas odjezdu
podpis vedoucího 

tábora
podpis zákonného 

zástupce



táboRovÝ řád akCe noČní kRálovství

1. Každý účastník musí dbát pokynů vedoucích.

2. Účastník se nesmí bez vědomí vedoucích vzdálit z areálu tábora.

3. Každé zranění, či zdravotní potíže se musí nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi.

4. Požívání alkoholických nápojů i kouření cigaret je zakázáno.

5. Každý účastník dbá na čistotu svého okolí a neznečišťuje areál tábořiště.

6. Každý účastník se chová slušně k vedoucím i ke svým vrstevníkům.

7. Každý účastník je povinen zacházet se všemi herními předměty a kulisami s opatrností.

8. Při porušení některého s pravidel má vedoucí tábora pravomoc účastníka vykázat bez nároku 

    na vrácení registračního poplatku

tato pravidla a jsou platná pro každého účastníka!

PODPIS VeDOUcíhO VíKeNDOVé hRy

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

PODPIS ZáKONNéhO ZáSTUPce

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


