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Přihláška účastníka na hokejbalový příměstský tábor 
 
Pořadatel: Hokejbalový spolek Liberec 
se sídlem Jetelová 220/2, IČO: 05667291 
(dále "Pořadatel"). 
 
Místo konání: Hřiště „Franťák“, Jáchymovská, Liberec 
Termíny:   
        10. - 14.7. 2023 
        24. - 28.7. 2023 
 
Převzetí účastníka Pořadatelem: každý den, nejdéle v 8:00, Hřiště „Franťák“, případně dle domluvy 
Převzetí účastníka od Pořadatele: Každý den, nejdéle v 16:00, Hřiště „Franťák“, případně dle domluvy 
 
Osobní údaje  a informace o účastníkovi:  
 
Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého pobytu:  
 
 

Kontaktní telefon účastníka:   

E-mail:   

 
Zákonní zástupci nezletilého účastníka  a  osoba blízká pro případ nouze:  
Uveďte min. jednu osobu, která bude dosažitelná na uvedeném telefonu a připravená poskytnout součinnost pro případ potřeby 
(úraz apod.).  
Uveďte osobu, která je oprávněna při skončení denního programu převzít účastníka do péče.  
 
jméno a příjmení 
vztah k účastníkovi 

kontaktní telefon  
e-mail 

může převzít 
účastníka  

 
 
otec 

 
ANO  -  NE 

 
 
matka 

 
ANO  -  NE 

 
 
 

 
ANO  -  NE 

 
 
 

 
ANO  -  NE 

 
Rodiče po uvážení vyspělosti účastníka udělují souhlas, aby účastník opustil po skončení 
denního programu místo tábora samostatně bez doprovodu dospělého. 

ANO  -  NE 

 
 
Kontaktní údaje Pořadatele: 
 
Lukáš Novotný - hlavní vedoucí 
Tel: 721 940 015 
Email: akce@hokejbal-liberec.cz 
 
Jiří Dušek - předseda spolku 
Tel: 774 350 610 
Email: akce@hokejbal-liberec.cz  

 

Účastnický poplatek je 3200,- Kč 
Poplatek je účastník povinen zaplatit: 
 

1) první část 1200 Kč do 30.4. 2023 na účet č. 
2702047259/2010 do poznámky uveďte jméno dítěte 
(můžete zaslat celou částku). 
 

2) druhou část 2000 Kč první den příměstského tábora v 
hotovosti hlavnímu vedoucímu.  

 



 
 

 
 

ÚDAJE O ZDRAVOTNÍM STAVU A DALŠÍ 
 
Uvádím tyto další údaje (v případě potřeby doplňte na připojeném dalším listu):  
  
Zdravotní omezení,  
Alergie  
Alergie na léky  
Dieta nebo specifika ve stravě: 
Užívané léky (typ/druh, dávka): 
Jiné důležité informace o zdravotním stavu:  
 
Účastník má všechna povinná očkování: ANO  
/  NE   
 
Další okolnosti, které mohou mít vliv na 
zapojení do programu:   

 

 
Jiná omezení (např. co dítě nejí) 

 
 
 
 
 

 
Další podmínky tábora a povinnosti účastníka:  
 
Storno podmínky:  

 Pořadatel kurzu stanovuje povinnost zaplatit přihlášeným účastníkům nevratnou zálohu ve výši 1200 Kč, záloha musí být uhrazen do 
30.4. 2023. Pokud přihlášený účastník zálohu neuhradí, bude vyřazen ze seznamu účastníků. V případě, že se přihlášený účastník 
písemně odhlásí do 18.6. 2023, má nárok na vrácení části zaplacené zálohy. Výše vratky se určí jako rozdíl zaplacené zálohy a výše 
prokázaných nákladů, které vznikly v souvislosti s přípravou tábora pro přihlášené účastníky. V případě, že se přihlášený účastník 
odhlásí z tábora po 18.6. 2023, nemá nárok na vrácení zaplacené zálohy.  

 Pokud účastník tábora poruší svým jednáním Táborový řád (příloha smlouvy č. 1), je vedoucí tábora oprávněn vyloučit takového 
účastníka z tábora. V tomto případě nemá účastník nárok na vrácení žádné části účastnického poplatku.  

 Účastník bere na vědomí, že vzhledem k nutnosti podstatnou část nákladů (materiální vybavení, nájem apod.) musí Pořadatel zajistit a 
uhradit předem, má účastník právo na vrácení zaplaceného účastnického poplatku pouze v rozsahu výše uvedeném.  

 
Kapesné: Pouze pokud by si dítě chtělo pořídit nějaký dárkový předmět, nebo koupit něco mimo pitný režim. 
Stravování: Oběd, pitný režim a svačina zajištěno. 
Program: Budeme se převážně věnovat hokejbalu a sportům jako takovým. 
Pořadatel si vyhrazuje v případě změny okolností, zejména při mimořádných situacích (např. epidemie, vážný úraz, apod.), provést odpovídající 
opatření a změny v zamýšleném průběhu a organizaci tábora.  
 
Vybavení:  
Nezbytné vybavení, které účastník musí mít: sportovní oblečení, nepromokavou bundu (pláštěnku), kšiltovku 
Doporučené vybavení: opalovací krém 
Nedoporučené vybavení: Pořadatel nedoporučuje, aby účastníci měli sebou cennosti, zejména tablety, přehrávače, větší částka peněz apod., a to 
jednak z důvodů programových. Pořadatel z organizačních důvodů nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu či poškození takového vybavení.  
 
Organizační opatření - některé povinnosti účastníků:  
Účastník se zavazuje:   

 jednat čestně a slušně vůči ostatním účastníkům a Pořadateli, zachovávat při programu zásady opatrnosti a bezpečnosti,  
 respektovat pokyny Pořadatele (vedoucích)  
 informovat Pořadatele obratem o osobních skutečnostech významných pro účast aktivitách v rámci tábora, zejména o osobních údajích a 

o zdravotním stavu (i aktuálním),    
 
Účastník bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn rozhodnout o ukončení účasti účastníka na táboře, poruší-li účastník závažně své povinnosti v 
souvislosti s táborem; v takovém případě zákonný zástupce zajistí převzetí účastníka do své péče.  
 
Účastník uděluje Pořadateli souhlas, aby uvedené údaje a případné další údaje, které sdělí Pořadateli v rámci tábora, Pořadatel uchovával a 
výhradně pro účely soustředění s nimi nakládal.   
 
Zákonní zástupci Účastníka berou na vědomí výše uvedené podmínky a svým podpisem jej přihlašují k účasti na táboře v souladu s 
těmito podmínkami:  
 
V  
 
dne 
 
 
 

Jméno a podpis zákonných zástupců :  
 
 


