
 

     PŘIHLÁŠKA NA PULSÍKŮV TÁBOR-2022 
                   Pořadatel:  fitPULS s.r.o., U Parku 381/1, 182 00 Praha 8, IČO 28439619,DIČ CZ28439619   

            Tel.: 775 384 818, E-mail: info@fitpuls.cz,  www.fitpuls.cz 
  

 
I. turnus     11.7. –15.7. SPORTOVNĚ-TENISOVÝ      3200 Kč 
     TVOŘIVÁ DÍLNA       3300 Kč 
 
     
II. turnus   30.7. – 5.8.        POBYTOVÝ TURISTICKÝ TÁBOR   4300 Kč            (věk do 9,9)                                 
            ŠUMAVA, NOVÉ HUTĚ    4600 Kč            (věk 10+)                                
 
III. turnus   8.8. – 12.8. TVOŘIVÁ DÍLNA     3300 Kč 
     SPORTOVNĚ-TENISOVÝ    3200 Kč   
      
 
IV. turnus   15.8. – 19.8.  PEVNOST BOYARD     3200 Kč 
      
 
VI. turnus   23.8. – 27.8.  SOUSTŘEDĚNÍ AEROBIKU   3200 Kč 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: _______________________________________________________________   

Datum narození: _________________________________  Zdravotní pojišťovna: ________________ 

Věk : ___________________________________________ Třída: ______________________________ 

Adresa trvalého bydliště: _____________________________________________ PSČ: ____________ 

Zákonný zástupce: ____________________________________________________________________ 
Tel. č. ___________________________ E-mail: _____________________________________________________________ 

 
Zdravotní stav (alergie, léky, apod.):______________________________________________________________________ 
 
Důležité informace: ____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je potřeba dohlédnout…...) 
 
Instrukce: 
1)  Vyplněnou  přihlášku zašlete co nejdříve mailem na info@fitpuls.cz , osobně na recepci fitnesscentra nebo poštou na adresu: 
fitPULS s.r.o., U Parku 381/1, 182 00  Praha 8. 
2) V případě zájmu o tábor uhraďte částku na účet č. 112302329/0800.  Při platbě vždy uveďte do poznámky jméno dítěte a 
turnus!  
3) Pokud bude na poukaz přispívat Váš zaměstnavatel, napište na zadní část přihlášky fakturační údaje firmy (název, sídlo,   
 IČO, částku a kam máme fakturu zaslat).V případě potřeby se s námi spojte. 
 
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů, rovněž souhlasím s případným použitím fotografií z tábora 
pro účely a propagaci společnosti a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, spolu 
s konkrétními podmínkami pro účast. Souhlasím s tím, aby fitPULS s.r.o. zpracovávala a evidovala osobní údaje 
poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na tábor po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje nebudou předány třetím 
osobám. 
 
 
 
V _________________ dne ____________    __________________________________ 

                             podpis zákonného zástupce 
 



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
Pořadatel tábora: 
fitPULS s.r.o., U Parku 381/1, 182 00 Praha 8, IČO: 28439619, DIČ: CZ28439619 
 
Přihlášení dítěte 
Na příměstský tábor mohou být přihlášeny děti od 5. do 13. let (případně dle dohody). Dítě je na příměstský 
tábor přihlášeno doručením závazné přihlášky a zaplacením dané částky. Přihláška musí být řádně vyplněna 
spolu s podpisem rodiče/zákonného zástupce (dále jen rodič).   
 
Platba 
Rodič se zavazuje  zaplatit cenu tábora uvedenou v závazné přihlášce. V případě nezaplacení částky v řádném 
termínu je přihláška neplatná a místo na tábor není rezervované. V krajních případech je možné se s pořadatelem 
dohodnout na posunutí termínů plateb a místo zůstane rezervováno.  Pokud bude na poukaz přispívat 
zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem spojit nebo napsat na druhou stranu přihlášky údaje o zaměstnavateli 
(název, adresa, bankovní spojení, IČO, DIČ), aby pořadatel mohl vystavit fakturu. 
Údaje pro platbu jsou:  účet č. 112302329/0800, hotově na recepci fitnesscentra (adresa: U Parku 1, 182 00 
Praha 8-Březiněves) 
 
Cena 
V ceně je zahrnuta strava 3x denně (přesnídávka, oběd, svačinka), pitný režim, doprava na výlety (cena 
nezahrnuje jízdenky na MHD v Praze), náklady na zajištění programu, vstupné, odměny. Oběd pro nás zajišťuje 
restaurace Trattoria Famiglia, Březiněves. V den, kdy se konají výlety bude oběd zajištěn operativně v místě 
pobytu.    
Výjimku tvoří pobytový tábor, pro který platí jiný denní režim.  
 
Podmínky pro zrušení pobytu 
Kdykoliv před začátkem tábora má rodič právo zrušit pobyt písemně.  
Stornovací podmínky jsou následující:  
do 30 dnů před začátkem tábora se vrací 100% z celkové ceny 
do 14 dnů před začátkem tábora se vrací 50% z celkové ceny 
do 4. dne před začátkem tábora se vrací 30 % z celkové ceny   
nic se nevrací při zrušení od 3. dne před nástupem pobytu a při nenastoupení pobytu  
Při získání náhradníka rodičem, vrátíme rodiči plnou cenu. 
 
Upozornění 

• Rodič je zodpovědný za ztrátu nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, 
která je v rozporu s táborovým řádem nebo je v rozporu s nařízením lektora.  

• Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu/prostoru 
tábora bez vědomí dozoru.   

• Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, zlaté šperky, atd.), proto nedoporučujeme 
tyto věci brát s sebou. 

• Děti nejsou pojištěny ze strany pořadatele. 
• V případě hrubé nekázně či nezájmu o připravený program může být účastník vyloučen z tábora. 

  
Další ustanovení 

• rodiče předají dítě ve zvoleném čase od 8:00 do 8.30 hodin nebo dle dohody v jiném čase 
• lektorky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, 

kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají 
• lektorky jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným na přihlášce 
• na tábor jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný – 

dráždivý kašel, průjmy, zvracení, atd.…) 
• rodiče jsou povinni vždy při předávání dítěte lektorce oznámit jakékoliv změny ve zdravotním stavu 

dítěte či jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne, lektorka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti 
jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout  

• stane-li se úraz, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou skutečnost 
řešíme a to neprodleně s rodiči či zákon. zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba. 

 
Společnost fitPULS s.r.o. si vyhrazuje právo změnit program příměstského tábora. 

  



 
 
 

CO S SEBOU NA PULSÍKŮV PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
(tuto část si ponechte, spodní část odstřihněte a odevzdejte v den nástupu) 

 
 

- vyplněné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti 
- vhodný oděv a obuv, pokrývku hlavy !!! (dle počasí) 
- přezutí do tělocvičny 
- láhev (nejlépe podepsanou) 

 
 
Nástup:  8.00 - 8.30 
Vyzvednutí: 16.00 (jiný čas dle domluvy) 
Strava – 3x denně (oběd, 2x svačinka, pitný režim) 
Kontakt na vedoucího: Martina Richterová 775 384 818 
 
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Čestné prohlášení rodiče (zákonného zástupce) dítěte 
(odevzdejte v den nástupu)  

 
 

 
Čestně prohlašuji, že moje dítě ……………………………………………………….nepřišlo do styku 
s žádnou infekční chorobou během uplynulých 30ti dní a samo není nositelem žádné infekční choroby.  
Dítě nemá vši! 
 
 
Dítě bude vyzvedávat: …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Dítě může odejít domů samo:            ANO                         NE 
 
 
 
 
V Praze dne ………………………                                 podpis: ………………………………… 
 
 
 
Toto potvrzení podepište v den nástupu dítěte na tábor a odevzdejte vedoucímu!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


