
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
Tylova 512, 54401 Dvůr Králové nad Labem 

Telefon  499 318 320, 721 390 348 
knihovna@slavoj.cz       www.slavoj.cz 

 

8. 8. – 12. 8. 2022 
 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

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

Datum narození: ……………………    Zdravotní pojišťovna …………………………………... 

Bydliště účastníka: …………………………….…………………………………………………………….. 

Zdravotní omezení účastníka (např. alergie, fyzická omezení, dlouhodobě 
užívané léky apod.):  

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

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

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

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

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email: ……………………………………………………………………………………………….……………… 
 

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

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Email: ……………………………………………………………………………………………………….….….. 

Poplatek za tábor ve výši 1.400,- Kč je třeba uhradit na účet Městské knihovny 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Podrobné platební údaje Vám budou 
zaslány na Vámi níže uvedený email po odevzdání přihlášky.  

Email pro zaslání platebních údajů: .………………………………………………………….… 

mailto:knihovna@slavoj.cz
http://www.slavoj.cz/


 

 

Přihlášku na příměstský tábor nazvaný „Prázdninový týden s knihovnou“ 
vč. „Prohlášení zákonného zástupce“, které je nedílnou součástí přihlášky, 
jsem vyplnil/a pravdivě a nezamlčel/a jsem žádné podstatné informace týkající 
se účastníka, zejména jeho zdravotního stavu.  

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku vč. prohlášení zákonného zástupce odevzdejte, 
prosím, v Městské knihovně Slavoj co nejdříve, nejpozději však do 10. 6. 2022.  

Děkujeme a těšíme se na Vás. 

 

 



 
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

Tylova 512, 54401 Dvůr Králové nad Labem 
Telefon  499 318 320, 721 390 348 

knihovna@slavoj.cz       www.slavoj.cz 
 

8. 8. – 12. 8. 2022 
 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

Zákonný zástupce prohlašuje, že veškeré zdravotní překážky dítěte a další 
skutečnosti uvedl v tomto dokumentu pravdivě. 

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

Bydliště účastníka: …………………………….…………………………………………………………….. 

Alergie: 

 ANO (uveďte, prosím, typ alergie a způsob léčby) 

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

 NE 

Dlouhodobě užívané léky: 

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

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

Plavec: 

 ANO 

 ANO, pouze s nafukovacími pomůckami (přibaluji s sebou) 

 NE 

Můj syn/dcera může domů odcházet: 

 SÁM/SAMA 

 S DOPROVODEM (uveďte, prosím, jména a příjemní doprovodu) 

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

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

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

mailto:knihovna@slavoj.cz
http://www.slavoj.cz/


Fotografování na příměstském táboře 

Souhlasím s pořízením fotografií mého dítěte, umístěním těchto fotografií 
v prostorách a dokumentech Městské knihovny Slavoj, na webových stránkách 
knihovny, facebooku, instagramu apod. 

 ANO, souhlasím 

 NE, nesouhlasím 

Pravidla příměstského tábora 

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera byl/a seznámen/a s pravidly příměstského 
tábora. 

Bezinfekčnost 

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař NENAŘÍDIL mému 
synovi/dceři – účastníku příměstského tábora, karanténní opatření /karanténu, 
zvýšený dozor nebo lékařský dohled, a že mi též není známo, že by v posledním 
týdnu přišel účastník tábora, který je v mé péči, do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí.  

 
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, 

kdyby mé prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 


