
Závazná přihláška na Letní tábor s výukou lukostřelby 
(všechny části je nutné pečlivě a čitelně vyplnit) 

 
Organizátor akce:  Spolek evropských bojových umění 
Místo konání:  Sovolusky, p. Bochov, okr. Karlovy Vary 
Termín tábora:  6. - 20. července 2013 
Cena tábora:  3 900,-- Kč (je možné uplatnit slevy, viz příloha na straně 2) 
Doprava:  vlastní do místa konání 
 

Údaje o účastníkovi tábora: 
 
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození:  ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………….... 
 
Zdravotní pojišťovna:  ………………………………………………………………………………………. 
 
Alergie či jiná omezení:  ………………………………………………………………………………………. 
 
Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké)…………………………………………………………………………. 
 
Lukostřelec (nehodící se škrtněte):   začátečník - pokročilý 
 
Lukostřelecké vybavení (vhodný luk a 10 šípů):  vlastní  - chci zapůjčit 
(podrobnosti o zapůjčení vybavení se dočtete v informačním dopise) 
 

Po dobu pobytu dítěte na letním lukostřeleckém táboře je možno vyrozumět v naléhavých případech: 
 
Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………………………. 
 
Adresa:    ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefonní kontakty (ideálně dva):……………………………………………………………………………………… 
 
Vztah k dítěti:   ………………………………………………………………………………………. 
 
Přihlašujeme výše uvedené dítě na letní tábor s výukou lukostřelby. V případě, že dítě úmyslně nebo hrubou 
nedbalostí způsobí škodu na zařízení letního tábora, vybavení nebo jinému újmu na zdraví, následky uhradíme. 
Souhlasíme s použitím osobních dat uvedených na přihlášce pro potřeby organizátora tábora a to výlučně pro 
účely související s organizací a průběhem letního tábora. Souhlasíme se zveřejněním fotografií a videozáznamů, 
na kterých je naše dítě. Jsme si vědomi, že provozovatel tábora nemůže dítě předat jiné osobě než je uvedena 
v části zákonný zástupce. 
 
1. Vyplněnou a podepsanou přihlášku na letní tábor osobně předejte na tréninku nebo odešlete na adresu:  

 Leontýna Babuková (Otvovice č.p. 237,  273 27) 
2. S odevzdáním závazné přihlášky zaplaťte zálohu ve výši 500,-- Kč převodem na BÚ vedený u Komerční banky 

 51-5547490237/0100. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ddmmrrrr). Záloha slouží k uhrazení 
nákladů vynaložených provozovatelem tábora i v případě, že dítě se tábora nebude moci účastnit. 

3. Doplatek ceny tábora uhraďte bankovním převodem do 15. 6. 2013 na BÚ vedený u Komerční banky 
 51-5547490237/0100. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ddmmrrrr). 

4. Jeden z rodičů může požádat odborovou organizaci nebo přímo zaměstnavatele o uhrazení části nákladů 
souvisejících s pobytem dítěte na letním táboře. Potvrzení se vydává na požádání. 

 

Zákonný zástupce: 
 
Jméno, příjmení, datum narození:………………………………………………………………………………………… 
 
Jméno, příjmení, datum narození:………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon a email:       ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
V ……………………………….            Dne…………………………….               …………………………………… 

Podpis 
 



Příloha k závazné přihlášce: 
 

Slevy ze základní ceny tábora 
 
 
Za základní cenu tábora se považuje 3 900,-- Kč 
 
Sleva 100,-- Kč při používání vlastního vybavení po dobu tábora. Za vlastní vybavení se míní luk a 10 použitelných šípů. 
Sleva 100,-- Kč při zaplacení členství v SEBU (do 31. 7. 2013), členství musí být zaplaceno v době podání přihlášky. 
Sleva 100,-- Kč při zaplacení členství v SEBU (do 31. 1. 2014), členství musí být zaplaceno v době podání přihlášky. 
Sleva 100,-- Kč pro každého sourozence, který se tábora účastní. 
 
Slevy se dají sčítat. Konečnou částku za účast na táboře vyčíslí organizátor tábora po domluvě s rodiči. 


