
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SEVERU 2021 – přihláška
(Podepsanou přihlášku odevzdejte do 26.6. na Středisko ekologické výchovy SEVER, Masarykova 2218, 

nebo do naší schránky u vchodu.)

TERMÍN (zakroužkujte): 

12. - 16.7. 19. - 23.7. 9. - 13.8. 16. - 20.8.

Dítě 

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

Rodné číslo: …......................................................................

Adresa trvalého pobytu: ….......................................................................................................................................

Kontakt na zákonného zástupce:

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

Telefon: ……………………….......................................…..............                                       

E – mail: ...............................................................................

Další kontakt (pro případ potřeby):

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

Telefon: ……………………........................................................... 

Sraz je každé ráno mezi 7:30 a 8:00 ve Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Masarykova 2218
(naproti Finančnímu úřadu – zelená brána – po chodníku kolem velké budovy – za rohem po schodech nahoru)

Rozchod mezi 15:30 – 16:00 tamtéž. Na případné změny rodiče včas upozorníme.

Dítě si s sebou každý den přinese batůžek na záda, svačinu na dopoledne a odpoledne, lahev s pitím, 
pevné boty a oblečení do terénu. Teplý oběd bude zajištěn.

V den nástupu dítěte na tábor odevzdejte:
 Kopii průkazky zdravotní pojišťovny
 Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti dítěte

Poplatek za tábor (2500 Kč): po odevzdání přihlášky vám vystavíme fakturu a vy pošlete peníze převodem z 
účtu.
Na slevu (500 Kč na dítě a turnus) mají nárok sourozenci a děti, které se zúčastní více turnusů. 

Souhlasím s případným zveřejněním fotografií mého dítěte pro propagaci činnosti Střediska ekologické 
výchovy SEVER Litoměřice (prosím, zakroužkujte svou volbu).
                   

ANO                               NE



Moje dítě 

má alergii na: ….......................................................................................................................................................

má tato zdravotní omezení: …......….........................................................................................................................

bere tyto léky: .........................................................................................................................................................

nesmí jíst: …...….......................................................................................................................................................

Přihlašuji své dítě na příměstský tábor a souhlasím s podmínkami výše uvedenými:

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

                                                                      ………………………………………................
Podpis zákonného zástupce 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA KE VŠEM TERMÍNŮM PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:
PONDĚLÍ 21. ČERVNA, 17:00, SEVER, MASARYKOVA 2218.

POKUD CHCETE, ABY VAŠE DÍTĚ PO SKONČENÍ PROGRAMU ODCHÁZELO SAMO, VYPLŇTE. 
POKUD NE, PROŠKRTNĚTE:

Souhlasím,  aby  můj  syn/dcera  ………………………………………………………..  odcházel(a)  po  skončení  celodenního
programu tábora (v 16:00) samostatně domů. 

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

                                                                                            …………………………………………............. 
                                                                                                   Podpis zákonného zástupce

SEVER LITOMĚŘICE
Středisko ekologické výchovy
Masarykova 2218, Litoměřice
www.sever.lt/tabor
kontaktní osoba: Miloš Fejfárek
milos.fejfarek@sever.lt
774 277 922 


