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          VÍKEND PRO RODIČE A DĚTI
Vážení rodiče a přátelé Capartic, nabízíme Vám přihlášku na víkend pro rodiče a děti v 
Caparticích, který se uskuteční od pátku 1. 7. 2022 do neděle 3. 7. 2022 a je určen pro 
rodiče a děti do 7 let, včetně. V případě, že máte více dětí a některé z nich již přesahuje 
věk 7 let, nezoufejte. Dokud bude mít mladšího sourozence pod stanovenou věkovou 
hranici, můžete jet celá rodina. Je třeba však myslet na to, že program je zaměřený 
především pro malé děti a je možné, že starší děti nebude bavit. Cena víkendu je : 
pro děti do 3 let 200 Kč, děti od 3 let 400 Kč, děti od 7 let 500 Kč a pro dospělého 
600 Kč. Platbu za víkend přijímáme v hotovosti v průběhu konání akce. Cena zahrnuje 
stravu od páteční večeře v 18:00 po nedělní oběd v 12:00, programový servis a jistotu 
neopakovatelných  capartických zážitků pro vaši rodinu.

Jsme sportovní klub, jehož hlavní činností jsou tři prázdninové táborové týdny. Zabýváme 
se nejen víkendem pro rodiče a děti, ale také pořádáme dvoutýdenní dětský tábor pro 
děti ve věku 7-15 let a týdenní tábor pro dorost ve věku 15-18 let.

Tábor pořádáme na krásné capartické louce blízko Klenčí pod Čerchovem 
/CHKO Český les/. Spíme ve stanech s konstrukcí, podlážkami a postelemi.

Vaše děti stráví víkend aktivního a sportovního programu ve skupině rodičů a dětí. 
Maximální kapacita víkendu je cca 48 účastníků. Téma víkendu  je každoročně 
originálem. Cílem víkendu je představit Vám naše vedení programu s dětmi ve 
specifickém capatickém prostředí. Pokud se na základě dobré zkušenosti rozhodnete 
přihlásit v budoucnu vaše dítě na dětský tábor, bude to pro nás největší odměna za naši 
práci.

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 14. 2. 2022 e-mailem na adresu Jany Liškové 
liska.janca@seznam.cz (+420 608 823 929). Upozorňujeme, že tábor má omezenou 
kapacitu a o přijetí Vašich dětí na tábor rozhodne pořadí doručení Vašich přihlášek na 
výše uvedenou adresu. V případě zájmu proto rozhodně nečekejte s odesláním přihlášky 
do uvedeného data, ale odešlete jí co nejdříve. 

Potvrzení o bezinfekčnosti pro Vás a Vaše děti vyplňte a přivezte s sebou na víkend.

Máme rádi rodiče, co se ptají, a proto Vám poskytneme jakékoli informace o naší 
činnosti. Jednou z možností je i reference od plzeňské Krajské asociace sportu pro 
všechny, jejímiž jsme členy. Také na požádání předáme kontakt na rodiče dětí, které 
již léto v Caparticích zažili. Kompletní foto archiv, další podrobné informace a přihlášky: 

*hlavní vedoucí tábora:  Jana Lišková, Magdalena Boušová,  
*adresa spolku:   SK SPARTAK PLZEŇ z.s., Karla Vokáče 2619/25, 301 00 Plzeň
*adresa tábora:   Tábor Capartice, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 

mailto:liskovaren@seznam.cz
Martin Karhan
Text napsaný psacím strojem
	

Martin Karhan
Text napsaný psacím strojem
www.taborcapartice.cz	



          PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  *17.7.2020

jméno rodiče:

jméno rodiče:

jméno dítěte,
věk v době konání akce:

jméno dítěte,
věk v době konání akce:

jméno dítěte,
věk v době konání akce:

adresa, PSČ:

kontaktní telefon:

kontaktní e-mail:

podpis zákonného zástupce: .......................................................................................

víkend pro rodiče a děti/ SK SPARTAK PLZEŇ z.s.
1. 7. 2022 - 3. 7. 2022www.taborcapartice.cz

          PŘIHLÁŠKA  *e-mailem nejpozději do 14. 2. 2022

Souhlasím s uveřejněním fotografií 
výše uvedeného dítěte do fotoarchivu 

na webových stránkách 
www.taborcapartice.cz
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          PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI / DÍTĚ /  *1. 7. 2022

prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti: 

narozenému:

bytem: 

změnu režimu, 

dítě 

A) nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, ani další  příznaky infekce 
COVID19 tj. kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu) 

B) není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s 
osobami, které onemocněli infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy a 
ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti není 
nařízeno karanténní opatření

Dítě je schopno účastnit se víkendu pro rodiče a děti v  Caparticích

    od           do  

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé. 

Zároveň potvrzuji, že mám povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění u dítěte 
do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické 
stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.

datum (ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor)   
                                               

...........................................

podpis zákonného zástupce

............................................. 
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          PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI / DOSPĚLÝ /  *1. 7. 2022

prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mně: 

narozený/á:

bytem: 

změnu režimu. 

Prohlašuji, že

A) nejevím známky akutního onemocnění (průjem, teplota, ani další  příznaky in-
fekce COVID19 tj. kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu). 

B) mi není též známo, že v posledních dvou týdnech jsem přišel/la do styku s oso-
bami, které onemocněli infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy a ani 
mně, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu se mnou ve společné domácnosti není 
nařízeno karanténní opatření.

Jsem schopen/na se účastnit se víkendu pro rodiče a děti v  Caparticích

    od           do  

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé. 

Zároveň potvrzuji, že mám povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění u mě do 
14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici/Hygienické 
stanici hl. m. Prahy, na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána.

datum (ze dne, kdy odjíždím na tábor)   
                                               

...........................................

podpis 

............................................. 
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