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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na LDT Dráček 2023 

 
 

Pořadatel: LDT Dráček z.s. 
se sídlem Ke Skále 55, Most 434 01 

IČO: 04771753 
tel.: 77002939, e-mail: info@ldtdracek.cz 

 web: www.ldtdracek.cz 
Místo konání: Hedčany u Kožlan  

Vyberte turnus : 2. turnus v termínu 15. 7. 2023 – 29. 7. 2023 □  
                             4. turnus v termínu 12. 8. 2023 – 26. 8. 2023 □ 

Jméno a příjmení dítěte:____________________________________Datum narození:______________________ 

Rodné číslo: _____________________________ Zdravotní pojišťovna: __________________________________ 

Adresa trvalého pobytu: _____________________________________________________PSČ: ______________ 

1 - Zákonný zástupce: ___________________________________________________________________________ 
(uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 

 
2 - Zákonný zástupce: ___________________________________________________________________________ 

(uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 
 

E-mail: _____________________________ 

Náhradní kontaktní osoba:_____________________________________________________________________________ 

                                 (osoba, která bude k dispozici v době konání tábora, uveďte jméno, telefon a vztah k dítěti) 
Informace o zdravotním stavu dítěte: 
*_____________________________________________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________________________________________ 

(uveďte prosím veškeré důležité zdravotní informace o dítěti, zdravotní omezení a léky, které užívá, pokud se Vám 
zde vaše důležité informace, jíž nevejdou, využijte druhé strany tohoto formuláře) * 

Úrazové pojištění:      □ANO     □NE                 □neplavec            □plavec                         

Důležité informace o dítěti 
 
*_____________________________________________________________________________________________________ 
 
*_____________________________________________________________________________________________ 
        (pokud se Vám zde vaše důležité informace, jíž nevejdou, využijte druhé strany tohoto formuláře) * 
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Platba za poukaz – 9 500,- Kč □   
Platba za poukaz – 9 200,- Kč, člen spolku LDT Dráček z.s. □ 
Platba za poukaz – 9 200,- Kč sourozenecká sleva (vztahuje se na každého sourozence) □ 
Platba za poukaz – 9 500,- Kč oproti vystavené faktuře □  
Platba za poukaz – 9 200,- Kč oproti vystavené faktuře sourozenecká sleva (vztahuje se na každého sourozence) □ 
 
Doprava na LDT Dráček: vlastní □         Autobusem z měst: Most □ Teplice □ 
Doprava z LDT Dráčku:   vlastní □          Autobusem do měst: Most □ Teplice □ 
Informace o místech a časech odjezdů na tábor jste obdrželi v podrobných materiálech, (jsou součástí této přihlášky) 
V případě, že způsob dopravy dítěte na tábor a z tábora by se měl lišit, prosím oznamte nám tuto skutečnost. Po 
příjezdu z tábora bude každé dítě předáno jen svému zákonnému zástupci, který je uveden v této přihlášce. V případě, 
že chcete pověřit jinou osobu převzetím dítěte, předem nás prosím informujte. 

Instrukce: 
1) Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu: LDT Dráček z.s., Ke Skále 55, Most 434 01. 
Nebo vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonným zástupcem naskenujte a pošlete 
 e-mailem na e-mail: info@ldtdracek.cz 
2) Uhraďte zálohu či platbu dle všeobecných podmínek bod 6. Platba. Veškeré platby můžete uhradit 

složenkou nebo bankovním převodem na účet: 2000950697/2010 ( Fio banka a.s.), ( Na jaké-koliv variantě 
platby, se vždy můžeme domluvit)  

3) Pokud Vám na tábor bude přispívat zaměstnavatel, uveďte název společnosti, IČ, DIČ, adresu sídla 
a kontakt s částkou příspěvku na zadní stranu této přihlášky. Na základě těchto vyplněných údajů 
bude vyhotovena faktura zaměstnavateli. 

4) Potvrzení přijetí přihlášky – Zdali závazná přihláška byla přijata, můžete zjistit na stránkách LDT Dráčku 
www.ldtdracek.cz v sekci informace/seznam dětí 

5) Podrobné informace – Jsou přílohou závazné přihlášky (změna vyhrazena) o jakékoliv změně budete 
informování prostřednictvím webu: www.ldtdracek.cz, proto prosím sledujte tento web. 

 
Kamarád/ka do oddílu:__________________________________________________________________________ 
(Prosím, uveďte jména a příjmení dětí, se kterými má být Vaše dítě v oddíle. Děti by měly být přibližně 
stejného věku a tuto skutečnost by měli vyplnit rodiče obou dětí. Společné zařazení nelze vždy zaručit, ale budeme se 
snažit vyhovět.) 
Prosíme, pečlivě zkontrolujte veškeré informace v přihlášce. 
Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení 
všeobecných podmínek (které jsou nedílnou součástí přihlášky č. 3) pro účast na LDT Dráčku 2023.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů, viz, nedílná příloha závazné přihlášky č. 1 na LDT Dráček 2023  
Podpisem této přílohy, tento souhlas udělujete. 
 

 
V________________  dne:_______________  Podpis zákonného zástupce: _______________________________ 
   


