
                Přihláška na příměstský tábor  
 

Tábor je určený pro děti, které navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ. Proběhne ve dnech 25. - 29. července 2022 
ve Starém Městě, převážně v prostorách Lidového domu Orlovna. Zodpovědnou osobou tábora je 
Vojtěch Giesl. 
Cena: 1 000,- Kč (1 300,- Kč pro nečleny spolku Sarkander z. s.) 
Cena tábora je částečně dotována. Tábor je pořádaný pod záštitou spolku Sarkander z. s., s podporou 
jednoty Orel Staré Město a Římskokatolické farnosti archanděla Michaela ve Starém Městě (čtěte 
prosím pozorně druhou stranu přihlášky).  
Přihlašování je do konce dubna (příp. do naplnění kapacity), přiloženou přihláškou, kterou zašlete na 
níže uvedenou adresu, nebo odevzdejte v sakristii kostela ve Starém Městě. Bližší informace budou 
dodány na základě přihlášek v dalším e-mailu. S případnými dotazy se můžete obrátit na kontaktní 
osobu příměstského tábora na níže uvedené adrese nebo telefonu: 
 

Alžběta Pleváková  
Sées 1979, 686 03 Staré Město  
tel: 735 532 793, e-mail: plevakova.alzbeta@gmail.com 

 
Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: 

Jméno a příjmení otce: E-mail: 

Mobil: 

Jméno a příjmení matky: E-mail: 

Mobil: 

Bydliště včetně PSČ: 

Zdravotní pojišťovna: 
 

Alergie: ANO - NE  
               jaké:  

Užívá léky: ANO - NE  
                    jaké:  
                   dávkování v průběhu tábora:  

Zdravotní omezení: ANO - NE  
                                    jaké:  

Kontaktní adresa v době tábora (není - li shodná s adresou 
bydliště̌):  

Kontaktní osoba (pro zasílání informačních 
emailů): 

Dítě je:  plavec - špatný plavec - neplavec  
Dítě je členem spolku Sarkander z. s.        ano                  ne   Chci zapsat dítě do spolku Sarkander z.s. 

  Potřebuji potvrzení pro zaměstnavatele Třída ZŠ (nyní): 

Jiná sdělení pro vedení tábora: 

Podpis rodičů (podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů, viz druhá strana) : 

----- zde odstřihněte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Informace o Sarkander z.s.  
Všechny naše tábory jsou pořádány pod zapsaným spolkem Sarkander, který má v současné době asi 3 200 členů. Sarkander 
patří mezi neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, kterým stát přispívá v dotačních programech na jejich aktivity. 
Jedná se cca o 800,- Kč na dítě. Při rozdělování státních dotací se mimo jiné přihlíží k počtu členů ve sdružení a k počtu členů 
do 26 let věku (kteří musí tvořit alespoň 70 % z celkového počtu). 

Spolek nám mimo dotace také vždy zařizuje zdravotní pojištění pro všechny účastníky. Díky tomu, že dostáváme dotace, 
jsme schopni držet nízkou cenu tábora. Proto vás ještě jednou prosíme, abyste zvážili přihlášení vašich dětí do spolku. V 
případě že bychom dlouhodobě nedokázali mít požadovaný počet členů, tak budeme muset upravovat cenu táborů pro 
nečleny, na které nebudeme moci dostávat dotace, ani pojištění.  

Základní povinnosti, které vyplývají z členství, jsou minimální roční příspěvek 50,- Kč na člena, snaha dbát o dobré jméno 
spolku, případně v rozsahu svých možností napomáhat při realizaci cílů spolku. Pokud se rozhodnete své dítě přihlásit, tak 
členský příspěvek bude hrazen z ceny tábora, a vyplněnou přihlášku Vám vytiskneme a vyplníme ke dni odjezdu na tábor, 
kde bychom od vás jenom potřebovali podpis na přihlášku.  

Více informací o spolku a jeho aktivitách naleznete na http://old.ado.cz/sarkander/.  
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktuje na výše uvedených adresách. 

Předběžné praktické informace 
Tábor začíná v pondělí a končí v pátek. Svoz dětí do Lidového domu Orlovna každý den od 7:00 – 8:00 hod, vyzvedávání 
15:30 – 16:00 hod. na totožném místě. V pátek je po ukončení tábora plánován táborák, na nějž jste všichni srdečně zváni. 
Bližší informace budou zaslány prostřednictvím e-mailu s dostatečným předstihem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Informujeme Vás tímto, že Sarkander z. s., IČ:60043920, se sídlem Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, bude ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) 
zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce v souvislosti s pořádáním akce, k níž tato přihláška slouží, v pozici 
správce osobních údajů. Kompletní informaci o zpracování osobních údajů a kontakt pro Vaše dotazy k této problematice 
naleznete na webové stránce správce http://www.ado.cz/sarkander/index.php?page=53. 

 


