
          Provozovatel RC Mateřídouška: Bo�č o.p.s., Kubatova 32/1, Praha 10, IČ: 01914685, DIČ: CZ01914685 

Přihláška: 
Název akce………………………………………………………………..
Datum akce……………………………………….. / 08:00 - 17:00 hodin

I. informace o dítěti

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

Zdravotní pojišťovna…………………………

Musí odpovědné pečující osoby dbát na pravidelné užívání nějakého léku? Jakého léku?………………

Má Vaše dítě alergie? Jaké?……………………………………Dítě má platné očkování tetanu ANO/NE

Má Vaše dítě nějaká omezení vlivem potravinové alergie? ………………………………………………

Má Vaše dítě nějaká další zdravotní omezení? ……………………………………………..……………

Trpí Vaše dítě nějakým závažným onemocněním? ………………………………………………………

Nějaké další informace, které by lektor měl o dítěti vědět, mohl lépe vycházet potřebám dítěte:

....................................................................................................................................................................

II. informace o zákonném zástupci
jméno a příjmení zák.zástupce………………………………………r.č. .…………………………………

trvale bytem …..........…………..........………………………………………………………..……………

telefon: ……………………………..email:………………………………………………….……………

Další osoby, které mohou dítě z programu vyzvednout: (Prosím uveďte celé jméno a datum narození)

…………………………………………………………………………………………………

(Školní děti mohou samostatně odcházet domů pouze na základě písemného prohlášení rodičů.) 

V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních
číslech:
Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

telefonní číslo: ………………………
Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

telefonní číslo: ………………………

Rodiče i přihlašovaný zájemce (dítě) berou na vědomí uvedené skutečnosti, souhlasí s provozními
podmínkami Toulcova dvora a Rodinného centra Mateřídouška (uvedeno na webových stránkách)
a souhlasí se storno poplatky (uvedeno v záhlaví tábora na webových stránkách) a svým podpisem
zároveň potvrzují pravdivost výše uvedených údajů.

V ………………… dne……………………… 

Podpisy zákonných zástupců nezletilého:

……………………………… ………………………………
příjmení, jméno příjmení, jméno

……………………………… ………………………………
      podpis  podpis
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Může lektor dítěti vyjmout klíště? (zaškrtněte vhodnou odpověď) ANO/NE



          Provozovatel RC Mateřídouška: Bo�č o.p.s., Kubatova 32/1, Praha 10, IČ: 01914685, DIČ: CZ01914685 

Děkujeme za Váš zájem, jsme rádi, že chcete s námi strávit příjemný prázdninový týden pro Vás i Vaše 
dítě. Abychom Vám mohli vyjít maximálně vstříc a setkala se naše nabídka s vaším očekáváním, zkuste 
prosím napsat, co od tábora očekáváte. Proč jste si vybrali právě nás? Děkujeme a těšíme se v 
sluníčkovém létu :)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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