
   

Srdečně zveme Vaše děti na letní tábory… 

Obrázek vpravo připomíná událost, která se na našem území stala před 1160 lety. 

Tehdy ještě neexistovala Česká republika, ale byla tu Velká Morava a vládl tu 

kníže Rostislav… právě do této doby se letos vypravíme na našem táboře. 

Tábor nabízí týden plný her v přírodě, setkání s novými i starými kamarády, písní 

kolem táboráku a nevirtuálních zážitků. Přírodní indiánské tábořiště u obce Rohy u Velkého Meziříčí je vybaveno 

indiánskými tee-pee, krytou polní kuchyní s jídelnou, sprchovými kouty s ohřívanou vodu a klasickými 

kadibudkami. Tábory pořádá zapsaný spolek Kolpingova rodina Přímětice, jsou vedeny v křesťanském duchu a 

nemají žádné placené zaměstnance. Pořádáme dva turnusy: jeden pro starší a jeden pro mladší děti. 

Cena tábora je 1800,-Kč. Z toho 400,- Kč pokrývá dotace. Rodiče hradí 1400,- Kč. Protože i to může být pro 

někoho mnoho, je možno na přihlášce vyznačit výši slevy. Nechceme, aby se děti nemohly účastnit  kvůli finančním 

důvodům. Poskytnutí slevy je založeno na důvěře. Pokud ji potřebujete, uveďte pravdivý důvod (např. máme hodně 

dětí, jsme nezaměstnaní…). 

Přihlášku odevzdejte do 30.4. buď poštou nebo osobně na adresu Prokopa Diviše 12, 66904, Znojmo. Můžete ji 

také zaslat oskenovanou na email petr.weiss1@email.cz. Záloha 800,- Kč se platí při podání přihlášky a vrací se 

jen při předem omluvené neúčasti zapříčiněné vážnými důvody. 

Informace o přesných časech odjezdu a o tom, co s sebou na tábor, obdržíte koncem června. 

Podpisem dáváte svůj souhlas se společným ubytováním chlapců a děvčat na turnuse pro mladší a také ke 

zveřejnění fotografií z tábora na stránkách www.fatymprimetice.cz, kde také naleznete fotky z předešlých táborů. 

Na setkání s Vámi se těší vedoucí Švanda, Peťa, Jirka, Ondra, Eliška, Marťa a P.Pavel. 
Info rádi podají Honza Švanda (773 629 379), Peťa Weiss (773 981 620), P. Pavel Sobotka (731 402 650). 

 

Přihláška na dětský prázdninový tábor 

Závazně se přihlašuji na letní tábor v Rohách                          Kolpingova rodina Přímětice 

                                                                                                                  
    5. – 12.8. 2023      požadovaný turnus      12. – 19.8. 2023                                                                

STARŠÍ(6.tř. – stř. šk.)     zakroužkujte    MLADŠÍ  (2.- 6. tř.)      
 

       Jméno:                                  Příjmení: 

                                                                                                            

Rodné číslo:                                Třída:                         

 

Zdravotní pojišťovna dítěte:                                                         

 

  Jméno a adresa rodičů s PSČ:                          

 

  Telefon na rodiče:  M:                                  T:                              Velikost trička: 

    

 Prosím o poskytnutí slevy ……… ,- Kč z ceny tábora (max. sleva 400,- Kč) z důvodu: 

 

 

Datum:           Podpis rodičů:                      Zálohu 800,- Kč s přihláškou přijal: 

 

P.S. Nezapomeňte přihlášku odevzdat do 30.4. a na druhé straně přihlášky orazítkovat potvrzení od lékaře!!! 

 

 

http://www.fatymprimetice.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte 

 

Posudkový závěr: 

A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé 

b) není zdravotně způsobilé 

c) je zdravotně způsobilé s omezením – uveďte jakým: 

 

 

B) Posuzované dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO - NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh): 

 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): 

 

d) je alergické na: 

 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka): 

 

 

Datum:                                   Razítko a podpis lékaře: 


