
CMJ z. s.                                                                         ICM Jilemnice 
Roztocká 500                                                                  Komenského 1 
514 01 Jilemnice                                                             514 01 Jilemnice 
 
Předsedkyně :                                                                 Organizace příměstských táborů : 
Mgr. Veronika Slavíková                                                 Aneta Buryánková 
                                                                                        Tel : 773 288 964 
Email : cm.jilemnice@email.cz                                       Email : cm.jilemnice@email.cz 
IČO : 22909052                                                              Web : www.icmjilemnice.cz 
 
 

Příměstský tábor : _____________________________________ 
 
 
               Datum vybraného tábora : __________________________________ 
 
 

PŘIHLÁŠKA 
 
Jméno a příjmení :  _______________________________________________ 

 

Datum narození :  ________________________________________________ 
 
Adresa : 
 
Ulice :  _________________________________________________________ 
 

Číslo popisné :  __________________________________________________ 

 

Město a PSČ :  __________________________________________________ 

 
Další informace : 
 
Zdravotní pojišťovna :  _____________________________________________ 
 

Léky, zdravotní obtíže :  ____________________________________________ 
 
Dítě je     PLAVEC  ---   ČÁSTEČNÝ PLAVEC  ---   NEPLAVEC   ( Nehodící se škrtněte ) 
 
Telefonní čísla rodičů :  ______________________________________________ 
 

Emailová adresa :  ________________________________________________ 

 
Jiná upozornění :  __________________________________________________ 
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Potvrzení o odpovědnosti za škody :  
 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za případné škody, které způsobí moje dítě na 
majetku  CMJ z. s. 
 
 
Potvrzení o zodpoědnosti za dítě během příměstského tábora : 
 
Jsem si vědoma, že organizátor tábora přebírá zodpovědnost za dítě převzetím dítěte od 
rodičů ve stanovený čas příchodu ( tj. mezi 7:30 - 8:00 ) v ICM Jilemnice , a jeho 
zodpovědnost končí vydáním dítěte na tamtéž místě zpět rodičům , v dobu předem 
stanovenou na stejném místě, pokud nebude stanoveno jinak. 
 
Podpis :  ______________________________________________ 
 
Datum :  ______________________________________________ 
 
 
S vyplněnou přihláskou se hradí záloha a to  : 700 Kč , nebo 850 Kč  ( podle vybraného 
tábora ) , která je nevratná. 
 
V případě nenaplnění turnusů si pořadatel vyhrazuje právo akci zrušit, při zrušení ze strany 
pořadatele, budou uhrazené zálohy a doplatky vráceny. 
 
Potvrzení o bezinfekčnosti se bude podepisovat 14 dní před zahájením tábora. 
 
Více informací o táborech můžete žádat na emailu , nebo telefonicky. 
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