
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018 

 (dítě ve věku 6–15 let docházející do ZŠ) 
organizovaný: LEONARDO z.s., Dolní Měcholupy, Praha 10 

 
Vyplňte prosím čitelně  

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………  

Datum narození dítěte: ………………………… Zdrav.pojišťovna dítěte (kód ZP): ……….…… 

Ve školním roce 2017/18 dítě navštěvovalo ZŠ a to ………… třídu 

Dítě smí odcházet z tábora samo:    ANO   –   NE                         Mobil dítěte: …………………….  

Bydliště dítěte: ....................................................................................................................................... 

Rodiče/zákonní zástupci: Jméno matky: ...…………………………………………………………… 

e-mail : ……………...……………………………………………………Mobil: …………………… 

Jméno otce: …………………………………………………………………………………………… 

e-mail : ……………...……………………………………………………Mobil: …………………… 

Dítě je možno zpět předat do péče (zakroužkujte, komu smíme předat dítě):          matce           otci  

další osobě (jméno, telefon): …………………………………………………………………….…… 

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

 

PŘIHLAŠUJI DÍTĚ NA TYTO TÁBORY v roce 2018 označené „ANO“ ve sloupci Zájem:  

Zájem Termín Věk Tábor Zájem Termín Věk Tábor 

 2. – 4. 7. 5–15 Praha-tajemné město  13.–17. 8. 8–15 Strážci hradů 

 9. – 3. 7. 6–15 Taneční tábor  20.–24. 8. 6–9 English Camp 

 16.–20. 7. 6–15 Divadelní tábor-Kašpaři  20.–24. 8. 9–15 Vojenský tábor 

 13.–17. 8.  –8 Minijóga  27.–31. 8. 6–15 Tábor s velkým T 

VĚKOVÉ URČENÍ: Tábory jsou pro děti, které již aktuálně (ve šk. roce 2017/18) navštěvují 

základní školu. Věkové určení jednotlivých turnusů je uvedeno v tabulce. 

  

ČAS KONÁNÍ: denně 7:30 – 17:30, 

u Strážců hradů cca do 18:30 

 

Děti nelze vyzvedávat dříve!!!!  

 

MÍSTO NÁSTUPU:  

Leonardo, Kutnohorská 10/55,  

Praha-Dolní Měcholupy  

 

 

 

 

Souhlasím s všeobecnými, platebními a storno podmínkami uvedenými na str. 2.  

 

 

V Praze dne …………………………   Podpis: ………………………………………… 
Přihlášku lze odevzdat DO SCHRÁNKY označené LEONARDO na adrese Kutnohorská 10/55,  

109 00 Praha – Dolní Měcholupy nebo zaslat SKEN přihlášky s podpisem na info@leonardos.cz 

 

 

 

 

Zde vlepte kopii průkazky zdravotního pojištění 



VŠEOBECNÉ, PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEONARDO 

Zájemce se stává účastníkem akce odevzdáním přihlášky a provedením úhrady. LEONARDO může 

odmítnout přihlášku zájemce na akci ze závažných důvodů (naplněnost kapacity, věk mimo 

stanovené rozmezí, předcházející problémy s chováním na jiné akci, kroužku, nesoučinnost 

zákonného zástupce apod.). 

Při nástupu na tábor je třeba doložit Lékařský posudek platný po celou dobu konání tábora,  

Bezinfekčnost (k dispozici na www.leonardos.cz) a kopii průkazky ZP. V případě vážných 

zdravotních či kázeňských problémů se rodič zavazuje, že zabezpečí na vlastní náklady předčasný 

odjezd dítěte v nejkratším možném termínu. 

Účastník tábora musí mít platný doklad na jízdu MHD. Na základě pokynů k táboru bude dítě 

vybaveno potřebným vybavením (vhodná obuv apod.). 

Leonardo neručí za odložené věci. Cenné věci je třeba ukládat u vedoucích. 

V případě potřeby rodič akceptuje nezbytné organizační změny (čas srazu, návratu apod.). 

Přihlášením na akci je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů a s tím, že pořízené fotografie 

a videa mohou být použity pro propagaci a zprávě o činnosti Leonarda. 

 

Peníze za tábor se poukazují na účet č. 2400645333/2010 pod daným variabilním symbolem (VS). 

Do poznámky uveďte jméno dítěte a „tábor 2018“. Zvýhodněná cena platí při dodání přihlášky i 

platbě do 30. 4. 2018. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů od přihlášení, 

nejpozději však tři před zahájením tábora. Při přihlášení „na poslední chvíli“ je vyžadována platba 

v hotovosti při zahájení tábora. V ceně je stravné (oběd a 2xsvačina, s výjimkou tábora Strážci 

hradů, kde je v ceně pouze oběd), materiál na tvorbu, případné vstupné a jízdné.  

Termín Tábor VS Cena 
Cena při přihlášení a 
platbě do 30.4.2018 

2. – 4. 7. Praha-tajemné město 02072018 1.900,- 1.700,- 

9. – 3. 7. Taneční tábor 09072018 1.900,- 1.700,- 

16.–20. 7. Divadelní tábor-Kašpaři 16072018 1.900,- 1.700,- 

13.–17. 8. Minijóga 13082018 1.900,- 1.700,- 

13.–17. 8. Strážci hradů 13082018 2.200,- 2.000,- 

20.–24. 8. 
English Camp 
Vojenský tábor 

20082018 1.900,- 1.700,- 

27.–31. 8. Tábor s velkým T 27082018 1.900,- 1.700,- 

Stanovené stornopoplatky: 

 odhlášení po přihlášení a provedení úhrady bez uvedení důvodu do 31. 5. 2018 … 150,- Kč 

 odhlášení po přihlášení a provedení úhrady bez uvedení důvodu po 31. 5. 2018 … poplatek se 

nevrací 

V případě doložení nemoci dítěte (lékařským potvrzením, z něhož jasně vyplývá, že dítě by se 

nemělo tábora účastnit) je možné odhlášení z tábora za následujících podmínek:  

 více než 6 týdnů před zahájením tábora … vrací se uhrazený poplatek bez 150,- Kč 

 více než 3 týdny před zahájením tábora … vrací se 50 % uhrazeného poplatku  

 při pozdějším odhlášení, nebo pokud se dítě na tábor bez odhlášení nedostaví …uhrazený 

poplatek se nevrací. Je možné za přihlášené dítě poslat „náhradníka“.  

Leonardo si vyhrazuje možnost zrušit tábor, a to nejpozději 2 týdny před zahájením tábora, z 

důvodu malého zájmu o tento tábor, případně z jiného závažného důvodu (např. technické problémy 

v prostorách, kde se má tábor konat). V takovém případě se přihlášeným vrací celý uhrazený 

poplatek.  

Pokud se dítě dostaví na tábor a je zjevné, že jeho zdravotní stav účast na táboru neumožňuje 

(akutní infekční onemocnění, vši apod.), Leonardo si vyhrazuje právo dítě odmítnout a předat ho 

zpět rodičům. Na tábor nelze nastoupit také v případě nedodání platného potvrzení o bezinfekčnosti 

dítěte. V těchto případech se uhrazený poplatek nevrací. 
 

www.leonardos.cz 

http://www.leonardos.cz/

