Závazná přihláška na dětský letní tábor
s výukou angličtiny (50 vyučovacích hodin)
TERMÍN: 27. 7. 2019 - 9. 8. 2019
MÍSTO KONÁNÍ: Bělá u Hořepníka, okres Pelhřimov
DOPRAVA: vlastní
POSKYTOVATEL: LITE Pelhřimov, o.p.s., Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ 39301,
IČ 28158237, spisová značka O 229 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zast.
ředitelkou Mgr. Veronikou Horkou
OBJEDNATEL:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(jméno a příjmení rodiče, datum narození, trvalé bydliště, příp. adresa pro doručování)
Email:…………………………………………… telefon:………………….…….
ÚDAJE O NEZLETILÉM DÍTĚTI:
1. Příjmení:

4. Rodné číslo:

2. Jméno:

5. Datum narození:

3. Adresa:

6. Dítě umí plavat (zakroužkujte):

ANO

NE

7. Veškeré poznámky ke zdravotnímu stavu dítěte (zdravotní potíže, alergie, předepsané léky, dieta…)

8. Jméno a příjmení zákonného zástupce a kontakty pro komunikaci v době tábora:

telefon:
e-mail:

CENA A PLATEBNÍ ÚDAJE: 15 000,-- Kč (patnácttisíc korun českých)
Formy úhrady pobytu na letním táboře (zaškrtněte prosím jednu z možností):
□ Příkaz k úhradě: na účet č.: 2300418731 /2010
variabilní symbol (rodné číslo dítěte)

□ V hotovosti - dle dohody
Poskytované slevy:
Při úhradě do 28. 2. 2019 sleva 2 000,-Kč.
Pro účastníky loňského tábora a klienty LITE Jihlava sleva 2 500,- Kč
nebo pro klienty LITE z celé ČR sleva 1 000,- Kč.
Nedílnou součástí této přihlášky jsou Všeobecné smluvní podmínky označené jako Příloha č. 1
Prohlášení:
Nejsem si vědom(a) žádných závažnějších omezení, která by ohrozila stav či bezpečnost dítěte
během letního tábora, na který jej přihlašuji. Prohlašuji, že jsem vyplnil(a) body 1. - 8. této
přihlášky podle pravdy a prohlašuji, že pro pobyt na letním dětském táboře není nutné vedení tábora
ohlásit další skutečnosti o dítěti. Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že jsem dítě
seznámil(a) s přísným zákazem požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora a
používání elektronických zařízení, mobilních telefonů není vedením tábora doporučeno a je na vlastní
zodpovědnost.
V…………………………………dne………………….201....
…………………….……………………………………………….
podpis zákonného zástupce nezletilého dítěte
(objednatele)
Příloha č. 1 Všeobecné smluvní podmínky
1. Smluvní vztah mezi LITE Pelhřimov, o.p.s., Pelhřimov, U Prostředního mlýna 128, PSČ
39301, IČ 28158237, spisová značka O 229 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích (dále jen „LITE“) a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku
a těmito podmínkami.
2. Cílem letního tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití části prázdnin s výukou
anglického jazyka. Během tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky,
pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy a zároveň bude zajištěná výuka
anglického jazyka. Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci dítěte,
respektování táborového řádu a pokynů vedoucích.
3. LITE poskytuje služby účastníkům letního tábora, tj. dětem a mládeži. LITE zabezpečuje
služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění
programu, ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor dle platných
legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti.
4. Smluvní vztah vzniká při splnění následujících podmínek: řádné vyplnění přihlášky dítěte
objednatelem, potvrzení přijetí přihlášky LITE a úhrada sjednané ceny v souladu
s podmínkami specifikovanými v přihlášce či v těchto podmínkách.
5. Cena pobytu je stanovená jako cena smluvní.
6. Cena je splatná do 7 dnů od potvrzení přihlášky. Cena za pobyt dítěte musí být uhrazena před
zahájením akce, na kterou je dítě přihlášeno.
7. V závažných a odůvodněných případech může LITE jednostranně změnit termín, místo
pobytu či cenu za tábor, případně tábor zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má
právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 5 dnů od sdělení LITE o změně některých podmínek.
Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo emailem.
Již zaplacenou částku musí LITE vrátit objednateli v plné výši nebo při částečném
plnění v poměrné výši.
8. Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými
platebními podmínkami a řídit se pokyny stanovenými LITE.

9. Dítě, které v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo
nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučeno, přičemž objednatel nemá nárok na
náhradu za nevyužité služby a musí dítě odvézt na svoje náklady.
10. Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije dítě vlastní
vinou.
11. LITE zodpovídá za organizaci činnosti.
12. Za škody způsobené dítětem zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře
LITE popř. jiného zařízení dítětem v průběhu tábora hradí objednatel.
13. V případě, že se dítě z důvodů na jeho straně nezúčastní tábora nebo na něj vůbec
nenastoupí, a přitom objednatel alespoň 14 dní přede dnem zahájení tábora zašle LITE
písemné sdělení s uvedením objektivních důvodů, pro které se dítě nemůže tábora zúčastnit,
bere objednatel na vědomí, že se uhrazená cena nevrací, a to ani částečně, LITE se však
zavazuje převést tuto cenu na jinou službu poskytovanou LITE Jihlava.
V případě, že se dítě z důvodů na jeho straně nezúčastní tábora nebo na něj vůbec
nenastoupí a objednatel alespoň 14 dní přede dnem zahájení tábora nezašle písemné sdělení
s uvedením objektivních důvodů, pro které se dítě nemůže tábora zúčastnit, nemá objednatel
nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.
14. LITE může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v
následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené
částky či její poměrné části:
a) dítě vážně narušuje průběh tábora
b) zdravotní či psychický stav dítěte neumožňuje jeho účast na táboře
c) objednatel nedodá předepsanou dokumentaci dítěte, tj. platný posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv.
bezinfekčnost)
d) objednatel poskytnul nesprávné či neúplné údaje v přihlášce, které brání účasti dítěte na
táboře
e) neuhrazení dohodnuté ceny za tábor v souladu s přihláškou či těmito podmínkami
Objednatel je zároveň srozuměn a souhlasí s tím, že mu v těchto případech nevznikne nárok
na žádné jiné náhrady.
15. Vzniknou-li LITE náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou či
zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel
povinen je LITE uhradit.
16. Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte
během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách
pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům LITE.
17. LITE přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě
svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu
pobytu ponechá u sebe, nenese LITE odpovědnost.
18. Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané věci patří alkohol, cigarety, drogy, útočné
nože a jiné zbraně, střelivo, pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou a
dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje. Objednatel se zavazuje na tuto
skutečnost dítě upozornit a seznámit jej s důsledky v případě porušení. Objednatel nese
odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí
na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo
výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během
pobytu nebo po jeho ukončení.
19. Objednatel dává LITE souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě
podezření na závažné porušení táborového řádu.
20. Objednatel níže svým podpisem stvrzuje, že se s těmito podmínkami podrobně seznámil a
souhlasí s nimi.

V…………………………………dne………………….201....
…………………….……………………………………………….
podpis zákonného zástupce nezletilého dítěte
(objednatele)
Příloha č. 2. Dotazník

Našim táborovým cílem je zlepšit angličtinu dětí. Ukázat jim, že učení může být radost a užít
si skvělých 14 dní v klidu lesa a přírody s celotáborovou hrou.
Proto bychom Vás chtěli požádat o pár tipů, abychom mohli splnit každé přání. J
1. Abychom mohli pro děti sestavit báječný jídelníček, napište, co má Vaše dítě rádo a co
opravdu
,,nemusí“:

2. Rádi bychom připravili program co nejpestřejší, proto nás zajímá, jaké zájmy má Vaše dítě
a co jej baví.

PS: Prosím, napište nám velikost trička dítěte. Rádi bychom připravili překvapení. J

English Test
Name (jméno):______________ Class (třída): ___________ Date (datum): ___________
Přeložte do angličtiny:
HLAVA _______________
SLOVNÍK____________
ŽIDLE _______________
CHTÍT__________
MODRÁ ______________
TRIČKO ____________

ZRCADLO __________________
TĚŠIT SE NA __________________
VLAK __________________
HLEDAT _____________________
JET NA DOVOLENOU___________
NAŠE ______________________

Přeložte do angličtiny:
Co je tamto? ___________________________________________________________
Toto není moje auto. ______________________________________________
Je doma? ____________________________________________________________
Oni jsou dobří kamarádi. _______________________________________________
Naši rodiče chodí do práce. _____________________________________________
Máš sestru? . ____________________________________________________________
Já neplavu. _________________________________________________________
Oni nebyli v kině. _____________________________________________________
Koupil jsi zeleninu? ____________________________________________________
To udělal můj strýček. ___________________________________________________________
Budu se učit. ___________________________________________________________
Nepůjdu do školy. ________________________________________________________
V naší vesnici je kostel. __________________________________________________
Kdo je nejlepší student? _________________________________________________
Nemusím to udělat. _______________________________________________________
Ona je moje druhá manželka. ____________________________________________
Jezdíš na koni opatrně? __________________________________________________________
Jak často chodíš do kina? _______________________________________________________
Jeho auto bylo rozbité. _________________________________________________
Chystá se to opravit. ____________________________________________________
Nemohl jsem přijít na párty. __________________________________________________
Nemají se rádi. __________________________________________________________
Nikdy jsem ho nepotkal. ___________________________________________________
Učím se anglicky už 10 let. ___________________________________________________
Pokud budu mít hlad, půjdu si něco koupit. __________________________________
Měla bych to udělat? ___________________________________________________

THANK YOU J

