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Cyklo kemp Budějovice     cyklokemp@anglickazahrada.cz +420 604 649 659 / +420 608 184 658

PŘIHLÁŠKA 

DÍTĚ 

Jméno:         _________________________ Příjmení: __________________________ 

Narozen(a):       ________________________ 

Ulice:        _________________________ Město: __________________________ 

Číslo zdr. pojišťovny: _______________________ Číslo pojištěnce: ___________________ 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE Č. 1 

Jméno:   _________________________ Příjmení: ________________________ 

Telefon:   _________________________ Email:      ________________________ 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE Č. 2 

Jméno:   _________________________ Příjmení: ________________________ 

Telefon:   _________________________ Email:      ________________________ 

Termín (zakroužkuj vybrané datum): 

1. 19. – 23. 7. 2021
2. 26. – 30. 7. 2021
3.  2. – 6. 8. 2021
4.  9. – 13. 8. 2021
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Pořadatel: Zákonný zástupce: 

…………………………………………………………. 

(podpis zákonného zástupce č.1./2.) 

Cyklo kemp Budějovice  

Tylova 153/17, České Budějovice 7 

(jesle a školka Anglická zahrada z.s.) 

Email: cyklokemp@anglickazahrada.cz 

Mobil: +420 604 649 659

             +420 608 184 658 

SVĚŘENÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE V PRŮBEHU TÁBORA (zakroužkuj vhodné varianty) 

1. Zákonný zástupce č. 1 2. Zákonný zástupce č. 2

3. Jiný zákonný zástupce Jméno:      _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

POZNÁMKY PRO ORGANIZÁTORA (např. zdravotní problémy dítěte, podávání léků, alergie) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

mailto:info@cyklokempbudejovice.cz
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1. Platební podmínky

Poplatek za turnus (5 dní):  3 300 Kč/ 1 dítě 

Platba na bankovní účet číslo:  228452273/0600 

Variabilní symbol (nutné vyplnit) datum narození dítěte 

Zpráva pro příjemce (nutné vyplnit) jméno dítěte, dětí 

Platbu je třeba uhradit nejpozději do 14 dní od zaslání přihlášky. 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (zakroužkuj vhodnou variantu):

a) souhlasím, aby pořadatel používal fotografie pořízené na akci k propagaci své činnosti

b) nesouhlasím, aby pořadatel používal fotografie pořízené na akci k propagaci své činnosti

Pozn. V případě, že od vás nedostaneme souhlas, nebudeme na akci pořizovat jakékoli fotky vašeho 
dítěte. To znamená, že se vaše dítě nebude účastnit žádného společného focení. 

3. Zasílání nabídek na tábory a jejich slevové akce (zakroužkuj vhodnou variantu):

a) souhlasím, aby mi pořadatel zasílal nabídky b) nesouhlasím, aby mi pořadatel zasílal nabídky

4. Nutná výbava dítěte na tábor:

- vlastní trekové nebo horské seřízené kolo, kartička pojištěnce, helma, zámek na kolo, náhradní
duše, malý batoh vhodný pro cyklistiku, dobře těsnící láhev na pití, pláštěnka a karimatka nebo
jakákoli podložka na venkovní rozcvičku

5. Pojištění:

Děti NEJSOU automaticky úrazově pojištěny. Doporučujeme alespoň základní úrazové 

pojištění. 

6. Uskladnění jízdního kola dítěte:

Kolo přivezte nejlépe první den začátku turnusu (pondělí). Kolo bude bezpečně uskladněno v prostorách 
pořadatele až do pátku odpoledne.  

POKYNY 
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7. Storno podmínky:

V případě, že uhradíte celý poplatek za kemp a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat 
účast dítěte, je zde přehled storna: 

- při zrušení účasti na kempu měsíc před objednaným termínem kempu, vrací pořadatel 25 %
uhrazené částky

- při zrušení účasti na kempu méně, než měsíc před objednaným termínem, nevrací pořadatel
uhrazený poplatek

V případě neuskutečnění kempu vrací pořadatel 100 % částky. 

8. Fyzická zdatnost dítěte

Potvrzuji, že je syn/ dcera dostatečně fyzicky zdatný/á na to, aby absolvoval cyklistické výlety po 
cyklistických stezkách převážně po silnici, s mírným převýšením a umí ovládat alespoň základně 

přehazovačku. V týdenním turnusu se konají celkem 4 cyklistické výlety s možností koupání a 1 výlet 
do okolí Českých Budějovic s procházkou a sportovními soutěžemi.

9. Propozice

Děti přivezte do klubovny Cyklo kempu Budějovice mezi 7:00 – 8:30 hod. V 8:30 hod. začíná celodenní program. 

Děti budou k vyzvednutí tamtéž mezi 16:00 – 17:00 hod. 

PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU A POKYNY POŠLETE PROSÍM 
OSKENOVANÉ NA NÁŠ EMAIL, VIZ NÍŽE!!!!! 

V …………………………………………….    Dne…………………………………………… 

Pořadatel: …………………………………………………. 

(podpis zákonného zástupce č.1./2.) 

Cyklo kemp Budějovice  

Tylova 153/17, České Budějovice 7 

(jesle a školka Anglická zahrada z.s.)  

Email: cyklokemp@anglickazahrada.cz 

Mobil: +420 604 649 659

             +420 608 184 658 

Pozn.: Děti ve věku 6 – 8 let čekají cyklistické výlety se zastávkami o vzdálenosti 15 – 20 km. Děti 9 – 12 
let mohou očekávat cyklistické výlety o vzdálenosti 20 - 30 km.  

mailto:info@cyklokempbudejovice.cz
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