
                                               
 
  

Přihláška na „PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ KEMP 2020“ 

                                                           v termínu 3. – 7. 8. 2020* 

     Jméno a příjmení: ……………………………………………....  Zdrav. pojišťovna: …………………………………………………… 

     Datum narození: ………………………………………………...            Rodné číslo: ………………………………………………………….. 

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

     Mobil: ………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………………………… 

     Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………….. 

     Mobil: ……………………………………………………………            .E-mail: …………………………………………………………………. 

Úhradu proveďte bezhotovostně na účet klubu: 2401100335/2010 (detail platby níže).  

Přihláška je platná po uhrazení ceny tábora, P-O-Z-O-R - POČET MÍST OMEZEN.  

Cena tábora je 2. 500,- Kč* 

 

* V ceně jsou veškeré náklady účastníka související s Příměstským florbalovým kempem mimo zdravotní pojištění 

Informace pro rodiče: 

V případě jakýchkoli otázek kontaktujte: Mgr. et. Bc. Pavel Hausner, tel.: 739 178 945 

 
FOTOGRAFOVÁNÍ  
Po dobu konání Příměstského florbalového kempu bude k dispozici na webových stránkách fotodokumentace 

z této akce. Dávám tímto svolení, že moje dítě může být na kempu fotografováno.   

 
ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 
Prohlašujeme, že bereme na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí naše dítě v době trvání pobytu na 

vybavení tělocvičny, zdraví druhé osoby apod. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného 

zařízení, nebo při zranění druhé osoby bolestného a ztíženi společenského uplatnění, přebíráme odpovědnost a 

zavazujeme se tuto škodu uhradit.  

 

ZODPOVĚDNOST ZA CHOVÁNÍ DÍTĚTE A SOUHLAS S PROGRAMEM PŘÍMĚSTSKÉHO FLORBALOVÉHO 

KEMPU   

Potvrzujeme, že jsme své dítě poučili o vhodném chování, bezpečnosti v době pobytu na Příměstském 

florbalovém kempu. Bereme na vědomí, že účastníci Příměstského florbalového kempu se řídí denním řádem, 

musí respektovat a řídit se pokyny trenérů a dospělých osob zodpovědných za průběh akce.  V případě vážného 

porušení kázně má trenér právo vyřadit dítě bez náhrady. K dispozici na webu www.fbsolomouc.cz  

 

 

Dne: ………………………..…  Podpis hráče: ……………………………………      Podpis zák. zástupce: …………………………………….. 

 

 

FBS Olomouc, z. s.   
Sukova 4, 779 00 Olomouc 
IČO: 26548798 
DIČ: CZ 26548798 
 

PLATEBNÍ ÚDAJE  - PROSÍM DODRŽUJTE  
spec. symbol var. symbol POZNÁMKA   
301 099  rodné číslo jméno dítěte 

 

http://www.fbsolomouc.cz/


Základní instrukce a informace pro rodiče k Příměstskému florbalovému kempu 2020 

Kdy je moje přihláška platná?  

➢ odevzdat podepsanou trenérovi nebo vedoucímu družstva do 30. 6. 2020 a uhradit 2.500,- Kč 

na účet viz níže, do 30. 6. 2020 

➢ po tomto termínu bude tábor otevřen veřejnosti / pozor – počet míst je omezen! 

Jak zaplatit?  

➢ Cena 2.500,- Kč zahrnuje veškeré náklady (stravu, vstupy, proškolené trenéry) 

➢ Plaťte na účet: č. ú.:  2401100335/2010 / V.S. rodné číslo / S.S. 301 099 / Poznámka: jméno 

dítěte  

Kde celý týden budeme? 

➢ SH Čajkaréna, Gymnázium Olomouc Čajkovského 9 a přilehlý areál 

➢ jeden den bez florbalu 

V kolik hodin mám dítě přivést a kdy bude připraveno k odchodu domů?  

➢ Příchod dítěte:  07:30 – 07:45     

➢ Vyzvednutí dítěte:  16:00 – 16:15 

Co máme mít první den?  

➢ Prohlášení o bezinfekčnosti – potvrzují a předají rodiče první den, seznam alergií a pravidelně 

užívaných léků a kopie kartičky zdravotní pojišťovny – pro případ úrazu 

Jak bude probíhat stravování dětí?   

➢ Obědy budou zajištěny v restauraci Radegast (12:00) 

➢ Svačinky budou zajištěny v areálu sportovní haly (10:00 a 14:30) 

➢ Děti budou mít po celou dobu zajištěn pitný režim  

Jaké věci budou děti potřebovat?   

➢ hala (triko, trenýrky, halová obuv) 

➢ venkovní areál (tepláky, triko – dle počasí, mikina, venkovní obuv) 

➢ láhev na pití, ručník 

➢ děti budou mít k dispozici zamykatelnou šatnu a věci si tam mohou ponechat   

Co určitě nechat doma?  

➢ Cenné věci (mobilní telefon) 

Chcete se přijít podívat? 

➢ Poslední den proběhne závěrečný turnaj, pokud budete mít čas, přijďte se podívat, jak se vaše 

děti zlepšily a povzbudit je v zápasech. Bližší informace dostanete v průběhu týdne. 



PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 

 

Prohlašujeme, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil našemu dítěti ani jiným osobám, které s ním žijí ve 

společné domácnosti, karanténní opatření a že též nám není známo, že by v posledním týdnu přišlo naše dítě do 

styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  

 

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne! 

 

 

V Olomouci dne …………… 2020                              ………….……………………………….. 

            podpis zákonného zástupce 

 

 
Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné skutečnosti o 
zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost – v takovémto případě tyto skutečnosti informujte při 
předání dítěte hlavní vedoucí a trenéry. 
 

Případné léky s návodem užívání a kopii zdravotního průkazu pojištěnce předejte první den hlavnímu 

vedoucímu. 

 

Kontaktní osoby:                   Telefonní čísla: 

 

 


