
ZLÍNSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 
HVĚZDÁRNA ZLÍN, LESNÍ ČTVRŤ III/5443, 760 01 ZLÍN 

 
 

Přihláška 
na 24. letní astronomický tábor Vlčková ’11 

v termínu od 17. do 30. července 2011 

Cena základní: 3 700 Kč 
Cena dotovaná: 3 000 Kč pro děti do 18 let s trvalým bydlištěm ve Zlíně 

(dotaci 700 Kč poskytuje Magistrát města Zlína z Fondu mládeže a tělovýchovy) 

 
Účastník 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  Zdravotní pojišťovna:   

Adresa bydliště, PSČ:    

e-mail účastníka:    

 

Rodiče  Matka Otec 

Jméno a příjmení:   

Telefon:   

e-mail pro komunikaci:   

 
Potvrzení registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte (nutné do 18 let) 

Očkování proti tetanu (rok):  

Alergie:  

Závažnější onemocnění:  

Jiné důležité údaje (léky, ...):  

Zdravotní stav dítěte dovoluje účast na letním dětském táboře se zaměřením na astronomii. 
 
  
 

Souhlas rodičů:  
datum, razítko a podpis lékaře 

 
Souhlasím s tím, aby se mé dítě zúčastnilo letního astronomického tábora na Vlčkové, potvrzuji pravdivost všech údajů 
a současně se zavazuji, že uhradím táborový poplatek nejpozději do 15. června 2011. 

Souhlasím s poskytnutím výše uvedených osobních údajů Zlínské astronomické společnosti, za účelem převzetí 
zodpovědnosti, sjednání úrazového pojištění a poskytnutí neodkladné lékařské péče účastníka(ů), v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění dalších předpisů. 

Souhlasím s pořizováním fotografií a audiovizuálních nahrávek v průběhu tábora s tím, že Zlínská astronomická společnost 
může fotografie a audiovizuální záznamy účastníků publikovat na svých internetových stránkách a ve svých publikacích. 

 
 
Datum:   Podpis rodičů:  

   nedsdfsf   
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu ZAS uvedenou v záhlaví.  V případě naplnění kapacity základny rozhoduje pořadí došlých přihlášek.  



Prohlášení o bezinfekčnosti  
(děti do 18 let) 

 
Jméno a příjmení dítěte:  .................................................................................... 
 
Datum narození:  .........................................           Zdravotní pojišťovna:   .......................... 
 
Bydliště:  ..................................................................................... 
 
  ..................................................................................... 
 
Prohlašuji, že 

 dítě je zdravé, nepřišlo v poslední době do kontaktu s žádnou infekční chorobou ani v rodině ani v okolí bydliště a že 
nepodléhá karanténnímu opatření. 

 dítě nebylo v posledních 2 týdnech před táborem v zahraničí 

 dítě bylo v posledních 2 týdnech před táborem v zahraničí (místo:…………………………………………….) 
 
 
 
Datum:................................................  Podpis rodičů:................................................................ 
 
Toto prohlášení nesmí být starší 1 dne. 
Případné zatajení epidemiologicky závažných údajů ohrožuje zdraví ostatních účastníků tábora a může být předmětem 
trestního nebo přestupkového řízení. 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

Prohlášení o bezinfekčnosti 
(osoby starší 18 let) 

 
 
Jméno a příjmení:   ................................................................................... 
 
Datum narození:   ........................................                 Zdravotní pojišťovna:   .......................... 
 
Bydliště:   ........................................................................... 
 
  ............................................................................ 
 
Prohlašuji, že 

 jsem zdráv, v poslední době jsem nepřišel do kontaktu s žádnou infekční chorobou ani v rodině ani v okolí bydliště a 
nepodléhám karanténnímu opatření. 

 jsem nebyl(a) v posledních 2 týdnech před táborem v zahraničí 

 jsem byl(a) v posledních 2 týdnech před táborem v zahraničí (místo:…………………………………………..) 
 
 
Datum:..................................................  Podpis:......................................................... 
 
 
Toto prohlášení nesmí být starší 1 dne. 
Případné zatajení epidemiologicky závažných údajů ohrožuje zdraví ostatních účastníků tábora a může být předmětem 
trestního nebo přestupkového řízení. 


