
Přihláška na 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

SDH Morávka v termínu 5.-9.7.2021 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalý pobyt: 

Zdravotní pojišťovna: 

 

PLATBA 500,- 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Telefonní číslo: 

 

Důležité informace o dítěti: 

Alergie: 

Léky: 

PLAVEC/NEPLAVEC* 

 

Souhlasím s převozem dítěte v případě akutní potřeby k lékaři. ANO  NE 

Souhlasím s koupáním dítěte v řece.     ANO  NE 

Souhlasím s jízdou autem/autobusem na výlet.    ANO  NE 

Souhlasím s pořizováním fotografií či videozáznamu a následným 

zveřejněním v Moravčanu či na www.sdhmoravka.cz.   ANO  NE 

 

Datum:      Podpis: 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

(vyplnit a odevzdat v den nástupu na příměstský tábor) 

 

 

 
Prohlašuji, že se u mého dítěte ………………………………………………………. neprojevují a v posledních dvou 

týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.: kašel, horečka, dušnost, náhlá 

ztráta chuti, čichu apod.). 

Svým podpisem stvrzuji, že můj syn/dcera nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani s osobou, která má nařízeno karanténní opatření. 

 

Datum:       Podpis zákonného zástupce: 

 

http://www.sdhmoravka.cz/


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

SDH Morávka v termínu 5.-9.7.2021  

 

Ve dnech 5.-9.7.2021 proběhne příměstský tábor SDH Morávka. Tento tábor je 

určen pro děti od 7 let, ale i rodiče mladších čtěte dále      Základnu budeme mít 

v základní škole. V případě špatného počasí nám bude k dispozici tělocvična, za pěkného 

počasí budeme venku. Obědy pro nás připraví v Cyklobaru Morávka. 

Každé dítě přinese první den tašku, ve které bude mít: pláštěnku, kšiltovku, 

repelent, plavky, ručník, náhradní oblečení (triko, kraťasy, tepláky, mikinu). Tato taška 

zůstane ve škole celý týden. Každý den pak bude mít dítě s sebou batoh, kde bude mít 

svou láhev s pitím, dopolední svačinu. Oběd a odpolední svačinu zajistíme. K dispozici 

bude i pitný režim po zbytek dne.  

Děti mladších 7mi let mají možnost přidat se k nám v úterý 6.7. 14:00-16:00 na 

trénink. Ve středu 7.7. pak v doprovodu rodičů na výlet. Destinaci výletu upřesníme-

hodně záleží na COVID situaci. V pátek 9.7. se pak opět můžou mlaďoši přidat na 

trénink 14:00-16:00.  

V pátek zveme všechny rodiče, aby se k nám přidali v 16:00. Dress code – 

sportovní. Dejte dětem šanci, aby Vám ukázali, co se naučili, co vlastně v hasiči děláme. 

A kdo ví, třeba se od nich něco i přiučíte       A po sportu (nebojte, zvládnou to děti, 

zvládnete to taky) si opečeme párky, zazpíváme u ohně, strávíme společně jistě 

příjemný čas.  

 

Denní harmonogram: 

7:30  Příchod dětí 

9:30  Svačina 

12:00  Oběd  

15:00  Svačina 

16:00  Vyzvednutí dětí 

 

Věříme, že nám bude počasí přát, kdyby náhodou ne, budeme plán přizpůsobovat 

aktuálnímu stavu.  

  


