
P Ř I H L Á Š K A    N A   L E T N Í    R A N Č   2 0 2 1  
Na tábor S MARIÍ PO EVROPĚ 

 

od 7. 8. 2021 do 15. 8. 2021 

 

Tábor pro děti od 4 do 18 let věku a více 
 

Místo a adresa pobytu: Římskokatolická farnost 

    Rancířov 36 

                                         378 81 Slavonice – fara Rancířov 
 

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

Rodné číslo: ……………………Datum narození: ………………… 
 

Adresa: ……………………………………………………………….. 
 

Zdravotní poj. :  …………………………Cena pobytu: 1.700,- Kč 
 

Kontakt na rodiče (telefon apod.): ………………………………… 
 

Zdravotní stav dítěte (léky, alergie apod.): 
 
 

 

PLAVEC:  ANO       NE        
 

Úhradu za pobyt uhradím:       HOTOVĚ           PŘEVODEM 
 

Žádám o fakturu pro zaměstnavatele k proplacení pobytu: ANO     NE 
 

Vezme si kolo:  ANO       NE 

Tato možnost platí jen pro děti od 10 let. ( Trasa A – ČR do 25 km celkem ) 

 

Tato možnost platí jen pro děti od 15 let s vlastním občanským průkazem  nebo 

cestovním dokladem! ( Trasa – ČR a RAKOUSKO )  
 

……………….…………………………………………………………………. 

podpis jednoho z rodičů 
 

UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK  A  PLATBA  TÁBORA  DO 30. 6. 2021 
 
 

Má dítě svůj platný cestovní doklad:    ANO  -  NE 
Z důvodu usnadnění přepravy dětí na táboře. 

 



Možnosti plateb tábora Ranč 2021 

---------------------------------------------- 
Bankovním převodem na účet farnosti u ČS a.s. - č.účtu :152 394 6369/0800  

variabilní symbol: rodné číslo dítěte 

(pokud jede více dětí z jedné rodiny, píše se jedno rodné číslo) 

Platba hotově je možná na faře v Jemnici po předchozí domluvě. 

Kontakt- J. Krpoun (pastorační asistent farnosti): 775 052 653 

Informace o pobytu: 

Nástup:  7. 8. 2021 od 16,00 do 17,00 hodin, fara Rancířov- Ranč 
 

S sebou: spací pytel, prostěradlo a polštářek, oblečení do tepla i do zimy, do sucha i  do 

mokra, dobrou obuv !!!, přezůvky, chlebník, láhev na vodu, pláštěnku, hygienické 

potřeby, plavky, ručník, baterku, pokrývku hlavy, peníze pro vlastní potřebu, oranžovou 

reflexní vestu, kopii průkazky zdravotní pojišťovny, látkovou roušku 2x, potvrzení od 

lékaře, že dítě je způsobilé k účasti na akci (táboře). 

Další potřeby budou doplněny dle vyvíjející se pandemické situace!   
Děti, které pojedou na kole 

- Trasa A: dobře vybavené kolo + helma + oranžová reflexní vesta 

- Trasa B: dobře vybavené kolo + helma + oranžová reflexní vesta + pas nebo občanský průkaz 

Přihlášky je nutné odevzdat  a zaplatit do 30.6.2021 

 



Římskokatolická farnost Rancířov 

Rancířov 36, 378 81 Slavonice 

Letní tábor RANČ 2021 – S MARIÍ PO EVROPĚ 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte 
 

Jméno:.................................................................................................... 
 

Potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 1 dne 
 

Prohlášení 
Potvrzuji, že okresní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil………………….… 

narozené(mu) dne………………………….…… bytem………………………….……. 

který(á) je v mé péči, karanténní opatření nebo zvýšený zdravotnický, či lékařský 

dozor. 

Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech 

neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 

dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu apod.), že ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo 

dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 

z nákazy  COVID-19. 

Prohlašuji, že mi není též známo, že v posledním týdnu před uvedeným datem 

přišel(a) můj syn (moje dcera) do styku s osobami, které onemocněli přenosnou 

nemocí. 
 

V…………….…….… dne 7.8.2021                ……………………………………... 
           (Podpis zákonného zástupce dítěte) 

_______________________________________________ 
 

PROHLÁŠENÍ   ODPOVĚDNOSTI  ZA   ŠKODY 
 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě 

v době trvání akce letního tábora. V případě finančních nákladů, na opravu takto 

poškozeného zařízení, se zavazuji tuto škodu uhradit. 
 

V..................................dne 7.8.2021  
 

                                                                   ……………………………………………………. 
                                                                                   podpis jednoho z rodičů / zák.zástupce /    

SOUHLAS 
Dávám svůj souhlas Římskokatolické farnosti v Rancířově, právnické osobě k tomu, 

aby podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se mého dítěte 
pořízené během tábora byly zveřejněny na webových stránkách pastoračního centra Ranče 
a v dalších materiálech, které prezentují činnost centra.     
            
    ANO / NE 

 
V ……………………… dne 7.8.2021                        ……………………………………………………   
                                                                                     podpis jednoho z rodičů/ zák. zástupce / 


