
Dětská herna   ČERTUŠKA  Beroun 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________        
Salome, s.r.o.   IČO : 29289114                                             723 788 752 
Na Příkopě 1, 266 01 Beroun        beroun@certuska.cz 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

 

Termín konání ____________________________________ 
 
 

Jméno táborníka _______________________________  Státní občanství  _______________ 
 

  
Rodné číslo                                       Zdravotní pojišťovna 
 

 
Adresa bydliště _________________________________________________________________ 

 
 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce _________________________________________ 
 
 

Telefon a email _________________________________________________________________ 
 

 
Datum a místo podpisu přihlášky _______________________________________________ 
 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce _________________________________________ 

 
 
Telefon a email _________________________________________________________________ 

 
 
Datum a místo podpisu přihlášky _______________________________________________ 

 
 

PROHLÁŠENÍ 

 
 Prohlašuji, že výše uvedený nezletilý/nezletilá nejeví ke dni zahájení příměstského 

tábora známky akutního onemocnění (například horečka nebo zažívací potíže) a zároveň 
mi není známo, že by ve lhůtě 14 dní před zahájením příměstského tábora přišel/přišla 

do styku s osobou nemocnou nebo podezřelou z infekčního onemocnění a ani mu nebylo 
nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom hrozícího postihu v případě nepravdivého 
prohlášení. 

 
 

Datum a místo podpisu prohlášení _______________________________________________ 
 

             



Dětská herna   ČERTUŠKA  Beroun 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________        
Salome, s.r.o.   IČO : 29289114                                             723 788 752 
Na Příkopě 1, 266 01 Beroun        beroun@certuska.cz 

OBECNÉ INFORMACE 

 
- Příměstský tábor se koná na adrese Dětské herny Čertuška, Na Příkopě 1, Beroun 
- První den konání tábora je nutné podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a odevzdat 

Posudek o zdravotní způsobilosti a kopii kartičky pojištěnce. 
- Další dny může táborníka předat kdokoliv – nemusí se nutně jednat o zákonného 

zástupce. V případě, že bude táborníka vyzvedávat třetí osoba, je nutné do složky 
založit i patřičně vyplněné pověření. 

- Cena jednoho turnusu činí 2.500,-Kč (sourozenci hradí pouze 2.250,-Kč za každého) 

- Zálohu v minimální výši 1.500,-Kč je nutno uhradit nejpozději 14 dní před začátkem 
tábora. Teprve připsáním zálohy na účet pořadatele se přihláška považuje za 

závaznou. Doplatek (pokud záloha nečiní 100% táborného) je možno uhradit první 
den spolu s předáním dokumentů. 

- Storno poplatek účtujeme při odřeknutí účasti bez poskytnutí náhradníka ve výši 

50% uhrazené zálohy (zrušení ve lhůtě 14-8 dní před začátkem tábora), případně 
záloha propadá bez náhrady (v případě zrušení 7 a méně dní před začátkem tábora). 

- Zálohu je nutno hradit převodem na bankovní účet 2928911492/5500, přičemž do 

zprávy pro příjemce je nutno uvést “Čertuška+jméno dítěte”. 
- Turnus trvá vždy od pondělí do pátku, každý den začínáme převzetím dětí na adrese 

Dětské herny Čertuška od 7:30 do 8:30 hodin. Dále během dne dětem zajišťujeme 
dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu, během celého dne pitný režim. V ceně 
táborného jsou zahrnuty veškeré poplatky za dopravu a vstupné v případě krátkých 

výletů v Berouně a bezprostředním okolí, pobyt v herně, kvalifikovaný dozor a 
zmíněné stravné. Program dne končí v 17:00 hodin – v době mezi 16:00-17:00 je 

vždy možno děti vyzvedávat opět na adrese Dětské herny Čertuška. Pokud 
vyzvednutí táborníka do 17:00 hodin není možné, lze se s vedoucím dne domluvit 
na prodloužení lhůty do 18:30 – tato služba podléhá zpoplatnění. 

- V případě dietních požadavků (bezlepková strava, dia strava, …) tuto informaci 
prosím uveďte při přihlašování táborníka. 

- Nedoporučujeme dětem s sebou dávat mobilní telefon nebo jiné cenné či křehké věci 

- Táborník by měl s sebou mít : 
▪ Lahvičku na pití 

▪ Batůžek (případně s oblíbeným plyšáčkem) 
▪ Osobní léky, pokud užívá (předejte prosím první den vedoucímu) 
▪ Čisté přezůvky dovnitř (bačkůrky, Crocsy, …) 

▪ Pevnou obuv na ven 
▪ Čepici nebo jinou pokrývku hlavy 
▪ Podle počasí vhodné oblečení včetně případně nepromokavé bundy, 

pláštěnky či deštníku 
o Věci, u kterých to bude možné, si táborník nemusí nosit každý den domů ale 

může si je uložit v prostorách herny. 

    


