
 
POZOR – ČTĚTE:   

1. Stahujete-li si přihlášku z www.tkdelfin.cz přesvědčte se, prosím, že tábor již není obsazen. To platí, pokud jste si přihlášku stáhli již dříve a ihned 
neodeslali. Je-li tábor obsazen, přihlášku nelze na stránkách získat. 

2. Variabilní symbol přihlášky  = prvních sedm čísel z rodného čísla dítěte. variabilní symbol uvádějte, prosím, při všech platbách !  

3. Každý účastník musí mít svoji přihlášku. Pro sourozence již není možné použít jeden formulář! 1 účastnické místo = 1 formulář přihlášky 

Závazná přihláška na zimní tábor 
Provozovatel tábora: Česká tábornická unie - Tábornický klub Delfín Brno, p.s.  sídlo: Mezihorní 395,Říčany u Brna  Ič: 65340892 
Termín tábora:  11.- 17. března 2023    Místo tábora: Jeseníky - Šindelná      Základní účastnický poplatek:  5.690,- Kč (viz **1) 

Přihlašuji závazně svého syna-dceru (dále jen „účastník“) na výše uvedený tábor. O účastníkovi uvádím 
následující údaje: 

Jméno účastníka:  ..................................................................................................... Rodné číslo (**2): ............................................... 

Telef. kontakt na rodiče: ................................................................. ... E-mail (používáte-li): ................................................................    

             (uvedete-li do přihlášky e-mailovou  adresu, budeme při případné korespondenci s Vámi přednostně používat elektronický způsob komunikace) 

Bydliště: ........................................................................................................................................................  Psč: ........................... 

Žádám o přihlédnutí k těmto zvláštnostem účastníka:  .................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................  
(nezapomeňte zde uvést např.alergie, údaje o užívaných lécích, zdravotní omezení, ... atp. – případně pokračujte na druhé straně) 

 
 
Lyžařská zdatnost:    úplný začátečník – začátečník – mírně pokročilý – lyžař – zdatný lyžař – jezdí jako zvíře 
(prosím zakroužkujte dopovídající zdatnost) 
 

Poučení rodičům účastníka:  
1.   Přihlášku nelze zasílat mailem,  je na ní nutný originální podpis rodičů. Doručte nám ji, prosím, poštou nebo osobně. 

2.  Podmínkou zaevidování přihlášky a blokování místa je uhrazení zálohy 2.500,- Kč !  Přihlášením bez zaplacení zálohy 
nevzniká nárok na rezervaci místa.  
3.   Účastník tábora je povinen se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, v opačném případě může být takové jednání příčinou 
vyloučení z účasti na táboře (zejména u projevů agresivity, kouření, alkoholu a užití omamných látek).  V případě poškození nebo 
zničení věcí ostatních účastníků nebo zařízení a vybavení chaty Sokolka, případně poškození nebo zničení jiných věcí, způsobené 
nedbalostí účastníka nebo porušením táborového řádu účastníkem, způsobenou škodu uhradím.  
4.   Při odjezdu na tábor předá účastník tábora na srazu: List účastníka, průkazku pojištěnce (stačí kopie), potvrzení lékaře o 
způsobilosti dítěte (nevyžadujeme od účastníků našich letních táborů 2022), doklad o seřízení vázání a příp. individuální léky účast-
níka. Bez těchto dokladů nemůže být účastník do tábora přijat. Za zrušený pobyt z důvodu nedodané dokumentace účastníka bude 
vrácen účastnický poplatek krácený o storno poplatek jako v případě zrušení pobytu.   
5.   Rodiče mají povinnost sdělit vedení tábora při odjezdu, měl-li účastník před odjezdem na akci vši, hnidy, nebo jsou-li si rodiče 
vědomi skutečnosti, že se účastník pohyboval v ohnisku jejich výskytu. Případné náklady spojené s likvidací rozšířené epidemie 
budou vymáhány po zákonných zástupcích původce.  
6.   Svým podpisem na přihlášce rodiče stvrzují souhlas s  registrací dítěte – účastníka akce ve spolku Česká tábornická unie – 
T.K.Delfín Brno, p.s. (dále jen ČTU) na daný kalendářní rok a souhlasí s tím, aby ČTU zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 
Sb.,o ochraně osobních údajů, výše uvedené osobní údaje dítěte. Dále souhlasí s tím, že ČTU bude pořizovat v průběhu tábora 
fotografie a obrazové záznamy dokumentující činnost a pořízené snímky zveřejňovat ke své propagaci.     
7.  Doplatek účastnického poplatku je nutno uhradit nejpozději do 20. února 2023. Neuhrazení doplatku do tohoto termínu je 
považováno za zrušení účasti  ze strany účastníka, resp. rodičů účastníka a případná záloha bude vyúčtována a vrácena s odečtením 
stornopoplatku dle bodu 8 tohoto poučení.   

8.   Storno poplatky v případě zrušení účasti:   
zrušení účasti do 14 dnů od přihlášení - bez stornovacího poplatku  
zrušení účasti od  14 dnů od přihlášení do 20. 2. 2023 -  storno poplatek 2.500,- Kč    
zrušení účasti od  21. 2. 2023  do zahájení akce  -  storno poplatek 3.500,- Kč 
zrušení, případně zkrácení účasti v době tábora    -  vracíme 200,- Kč za každý den neodebrané stravy 

V případě, že by došlo k jakémukoliv navýšení ceny účastnického poplatku nebo ceny skipasu (oproti cenám uvedeným v přihlášce) je 
možné zrušit účast bez jakýchkoliv stornopoplatků a to ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění tohoto navýšení.  

(pokračování na zadní straně) 



 
 
9.  Základní účastnický poplatek nezahrnuje jízdné na vlecích a lanovce, které bude vybíráno při odjezdu. Vybíraná cena za jízdu 
na vlecích a lanovce (vč. skibusu) ve Ski areálu Přemyslov nepřesáhne 2.380,- Kč za celý pobyt pro jednoho účastníka.  
Základní účastnický poplatek nezahrnuje event. vstupné do termálních lázní Velké Losiny nebo aquaparku Šumperk v rámci 
„odpočinkového dne“. Od zájemců o koupání bude tato cena vybírána zvlášť (cca 250-390,-Kč dle aktuálního ceníku) – viz informace 
o akci. 
10.  O zaregistrování přihlášky účastníka a přijetí platby se mohou rodiče i účastníci kdykoliv přesvědčit na www.tkdelfin.cz . Údaje o 
přihláškách a platbách denně aktualizujeme (resp. při každé změně).  

Přihlašuji svého syna – dceru jako účastníka na výše uvedený tábor. Současně prohlašuji, že jsem se 
seznámil/-a s výše uvedeným poučením a s podmínkami v něm uvedenými souhlasím.  

 

 

dne : ..........................................                   podpis rodičů : .............................................................................................................  

(**1) … Děti, které se pravidelně účastní činnosti TK Delfín mají nárok na slevu ze základní ceny. Informace na www.tkdelfin.cz . 

(**2) … Rodné číslo je nutné z důvodu registrace dítěte jako člena České tábornické unie, vyřízení úrazového pojištění a v případě  
              event. lékařského ošetření.  S osobními údaji účastníků je nakládáno jako s důvěrnými údaji a v žádném případě nebudou  
              předávány třetím osobám ani nikde zveřejňovány.  


