
 

   

 

Přihláška na dětský tábor  

KOSATKA 
Chatky Jívová 

od 6. srpna 2023 - do 18. srpna 2023 

 

 

Jméno a Příjmení dítěte:  ……………………......………………......     Datum narození: ……….…...……. 

Bydliště: ………………………………………………................................…..   PSČ:  …….......………………. 

Souhlas zákonných zástupců: 

 

➢ Prohlašujeme, že naše dítě je zdrávo a je schopno absolvovat dětský tábor   KOSATKA 2023! 

 

➢ Souhlasím se společným ubytováním a se zařazením do smíšených oddílů.  

 

➢ Souhlasíme se zveřejněním fotodokumentace na webových stránkách Tábora. 

 

 

V …………………………… dne ……………….. 2023          ……………………………………….. 

            
       JMÉNO + podpis rodiče (zákonný zástupce) 

 

 

 

 

 

 

 

Při předání dítěte na tábor je třeba mít sebou: 

- Potvrzení lékaře (platí 2 roky) 

- Potvrzení o bezinfekčnosti 

- Kartičku pojištěnce, nebo její kopii 

- Podepsanou přihlášku (v případě, že nabyla zaslána HVT) 

 

 

 

 



          

 

                              PARATUM z.s. 
 Mišákova 26, Povel, 779 00 Olomouc, IČ: 08242372 

Být připraven, znamená nebýt překvapen. 

PARATUM z.s., zastoupený předsedou spolku Ing. Michalem KALIŠEM pořádá: 

 

Dětský letní tábor KOSATKA 2023 

Od neděle 6. 8. 2023 do pátku 18. 8. 2023 

Táborová základna – chatky Jívová 

 

UBYTOVÁNÍ: Děti chatky, ostatní stany,  

KAPACITA chatek: 50 dětí ve věku od 6 - 15 let (Základní škola) 

STRAVA: Zajištěna 5x denně (začíná VEČEŘÍ a končí STUDENÝM OBĚDEM, snídaně, 
svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim nepřetržitý. 

DOPRAVA INDIVIDUÁLNÍ: 

PŘÍJEZD účastníků v NEDĚLI v době od 14:00 do 16:00 do objektu Rekreačního areálu. 

ODJEZD účastníků v Pátek v době od 10:00 do 11:00 z objektu Rekreačního areálu. 

V závažných případech lze po domluvě individuálně upravit!! 

PROGRAM: celotáborový program na téma „Cestou kolem světa za TÉÉA“, přežití v 

přírodě, výlety, sport, olympiáda, koupání, táborové ohně se zpěvem a scénkami + DALŠÍ 
PŘEKVAPENÍ 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena: 6.300,- Kč, v ceně je zahrnuto vše co je třeba na 12 nocí v přírodě (strava, ceny, výlety, atd....)  

Platbu proveďte na účet číslo: 123-1422590287 / 0100 – Komerční banka, Olomouc,  

do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte (jména dětí), popřípadě uveďte VS - 
variabilní symbol:_ _ _ _(č. faktury, nebo datum narození dítěte – rok, měsíc, den) !! 

V případě platby z fksp zašlete objednávku a vyžádejte si vystavení faktury u HV tábora. 

PLATBU JE TŘEBA ZASLAT nejpozději do 15. 4. 2023. 

 
Kontakt na Hlavního vedoucí tábora: Ing. Michal KALIŠ 

606 620 044  

taborkosatka@paratum.cz 

 

Veškeré ostatní informace najdete na: https://www.paratum.cz/tabory/. 
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