
Letní křesťanský tábor 2016 v Liptále 

PŘIHLÁŠKA 

 Tímto přihlašuji svého syna/dceru na křesťanský tábor, který se bude konat v termínu  1. – 7. srpna 

2016 v Liptále na evangelické faře (pod stany na zahradě, v případě nepříznivého počasí spaní v sálu).  

Osobní údaje dítěte:  

Jméno, příjmení: ................................................................................................................................... 

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

Adresa bydliště: ..................................................................................................................................... 

Kontaktní údaje zákonného zástupce:  

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

Telefon: .………….……………………….. E-mailová adresa: ………………………………………………………                       

(v případě uvedení e-mailu Vám budeme veškeré další informace posílat elektronicky)                      

Cena tábora:  

500,- Kč (záloha) + 700,- Kč/dítě (doplatek)        /       Sourozenci: 500,- Kč (záloha) +500,- Kč / dítě      

Zálohu ve výši 500,- Kč uhraďte co nejdříve – slouží jako závazná přihláška!                                  

Zbývající část je potřeba uhradit do 18. července 2016.  

Věk dítěte:    6 – 12 let 

Podmínky:   

Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci 

činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. 

v kronikách, tisku, na internetu, atp. Děti za své osobní věci zodpovídají samy. Rodiče mají právo na 

vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora. 

 

Jako kolektiv křesťanských vedoucích tábora chceme, aby byl pobyt příjemný, zábavný 

i dobrodružný a děti odjížděly s mnoha pěknými zážitky. Jde nám také o spolupráci s Vámi, rodiči dětí, 

které na táboře budou. Proto rádi uvítáme Vaše nápady a připomínky. Pro děti připravujeme mnoho 

zážitků v podobě soutěžení, her, vyrábění, prázdninového dovádění, a to hlavně v přírodě. 

 

Přihlášku odevzdejte osobně, poštou nebo emailem na níže uvedenou adresu nejpozději do                

30. června 2016. Děti budou postupně přijímány do naplnění kapacity tábora. 

 

 Datum: ………………………………….                                                      Podpis: …………………………………………….. 

Českobratrská církev evangelická        www.liptal.evangnet.cz            maria.jencova@evangnet.cz    

          Liptál č.8, 756 31                                                                                     Mária Jenčová, farářka  

                                                                                                                                Mobil: 739 558 115 


