
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  NA  TÁBOR  M.M  RYU OSTRAVA  2018 
 

Vážení rodiče,  

letní tábor oddílu M.M Ryu Ostrava, se uskuteční v od 28.7.2018 do 4.8.2018 v  Chatě 

Samuel- Ostravice tel : 603 548 747, email: liptov@centrum.cz  
Cena pro účastníka tábora byla stanovena :  4 500,- Kč                                                                       

K tomu, abychom tábor připravili po hospodářské a organizační stránce, musí děti odevzdat přihlášku 

na tábor spolu s lékařským potvrzením o zdravotním stavu ( platí pouze pro děti, které nemají 

lékařskou prohlídku v průkazu karate ) a uhradit zálohu 2 000,- Kč do 30.4.2018.  

Do 28.6.2018, je nutné uhradit celý poplatek za pobyt na táboře. Jako nejvhodnější způsob platby 

doporučujeme platbu v hotovosti pokladníkovi oddílu p.Kamile Flanderové, která vystaví příjmový 

doklad, kontaktní telefonní číslo : 776 15 16 51.  

Prohlášení zákonných zástupců bude vybráno při odjezdu na tábor, datum na něm uvedené nesmí být 

starší 3 dnů.  

 Odjezd :    28.7.2018 v 10,00 hod 

 Sraz u vedoucího oddílu : ul. V Troskách 2692/4, Ostrava – Zábřeh 

 Příjezd :    04.8.2018 cca 11,00 hod tamtéž 

S sebou - kimono, tepláková souprava, tenisky, pláštěnka, plavky, ručník, osobní hygiena, svítilna, 

spodní prádlo, přezůvky, krém na opalování, repelent, spodní prádlo a oblečení na týdenní pobyt 

v přírodě, finanční hotovost na drobné výdaje a masku bude maškarní rej atd. 

V ceně pobytu je zahrnuto : ubytování, doprava, stravování formou plné penze včetně svačinek a 

celodenního pitného režimu                                                                                                                                    

  
ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA 

Na letní tábor karate ve dnech  28.7. – 4.8.2018 

Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………… 

Adresa bydliště ……………………………………………………………………. 

Rodiče – příjmení a telefon, na kterém budou v uvedených dne k zastižení : 

 Otec : ……………………………….         telefon : ………………………. 

 Matka : ……………………………..          telefon : ………………………. 

  Stačí kontakt na jednoho z rodičů. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o zdravotním stavu – ( platí jen pro ty, kteří nemají potvrzení v průkazu karate ) 

 

Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………..... narozen (a) : ……………. 

Proti tetanu očkováno :   ANO            NE 

Má alergii na : ………………………………………………………………………………… 

Nesmí užívat tyto léky : ………………………………………………………………………. 

V poslední době prodělal(a) tyto závažné choroby :  …………………………………………. 

Jiné sdělení lékaře : ……………………………………………………………………………. 

Potvrzuji, že dítě je po zdravotní stránce schopno se účastnit  letního tábora karate. 

 

Dne ……………………………….                                                          …………………………. 
                                                                                                                   razítko a podpis lékaře 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti : ………………………………………………… 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, zvýšená teplota, apod.) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě 

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby 

toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

 

Dne : …………………                                                     ………………………………………                                                                                                                                     

podpis zákonného zástupce 



 

Vážení rodiče , 
oddíl  M.M Ryu Ostrava letos opět pořádá v době od 28.7.2018 do 4.8.2018 

letní tábor. Ten letošní se uskuteční v malebném prostřebí Beskyd, na Ostravici 

na Chatě  Samuel ( bývalý Liptov ).   

Chata Samuel 

Ostravice 1272 

739 14 Frýdek-Místek 

Tel : 603 548 747  

email: liptov@centrum.cz  

 

Cena pro účastníka tábora byla stanovena :  4 500,- Kč      

Další informace k organici tábora je možno získat : 

Milan Možiešik       Tel : 731 504 297  

Kamila Flanderová  Tel : 776 151 651 

V ceně pobytu je zahrnuto : ubytování, doprava, stravování fornou plné penze 

včetně svačinek a celodenního pitného režimu. 

 


