
 
 

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÝ KEMP 

 
 

Jméno a příjmení dítěte..........................................................Rodné číslo.............................ZP……………………… 
 
 
Bydliště ................................................................telefon rodiče.........................…email: ……………………………… 
  
 
Jméno a příjmení matky / otce (zákonný zástupce): ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Zdravotní stav dítěte (alergie, léky, omezení): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Termín kempu 31. 7. – 4. 8. 2023   
       
Cena zahrnuje:  
Oběd, ovoce a pitný režim. Režijní náklady na trenéry, pojištění, využití hrací plochy. Cena pro jednotlivce je 
2.000,- Kč, pro dva sourozence je připravena celková cena 3.500,- Kč. 
 
Způsob úhrady:  
Částka: 2.000,- Kč   uhraďte do 31.5.2023 
 
BÚ: 158325489/0300  VS: datum narození dítěte   POZN.: celé jméno dítěte 
 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE 
 

Kontakt na vedoucího kempu: Robert Hensl, 736 785 638, robin.hensl@email.cz 
 
Kemp je určen primárně pro děti od 1. do 9. třídy základní školy nebo odpovídající ročníky gymnázia.  
 
Průběh kempu bude každý den od 8:00 do 16:00 hod., kromě pátku, kdy je konec naplánován na 14 hodinu. 
V plánu jsou i cyklo výlety a návštěvy koupaliště s přihlédnutím na počasí. Bližší informace ohledně programu 
budou předány začátkem července, již pro přihlášené.  
 
Většina zdravotních pojišťoven a někteří zaměstnavatelé poskytují příspěvky na sportovní akce o letních 
prázdninách. Informujte se u své ZP a zaměstnavatele, zda příspěvek můžete čerpat.   
 

Co s sebou:  
Na kemp vybavte děti vhodným sportovním a fotbalovým oblečením, obuví a náhradním oblečením. 
Důležitou součástí je sportovní láhev. Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné 
drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo 
poškození.  
 
 
Přihlašuji své dítě na výše uvedený fotbalový kemp. Jsem seznámen/a se smluvními podmínkami a beru je na 
vědomí. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, odst.2 a 5. Souhlasím s 
tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel kempu pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, 
statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte. Souhlasím s uveřejněním 
fotografií mého dítěte na propagačních materiálech (webu) oddílu TJ Sokol Městečko Trnávka. 
 
 

Datum .......................................             Podpis oprávněné osoby...................................................  

mailto:robin.hensl@email.cz

