
 

 

 

 

 9 TURNUSŮ   

                1. turnus 1.7. – 4.7.                 2. turnus 8.7. – 12.7.                           3. turnus 15.7. – 19.7.  

                4. turnus 22.7. – 26.7.                5. turnus 29.7. – 2.8.                            6. turnus 5.8. – 9.8.     

                7. turnus 12.8. – 16.8.                8. turnus 19.8. – 23.8.                            9. turnus 26.8. – 30.8.  

 

Přihlášku je možné si vyzvednout na podatelně Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, popř.  
stáhnout z webových stránek města Vrbna p. P. – www.vrbnopp.cz 

Příměstský tábor je určen pro děti z Vrbna p. P.  ve věku 7 – 15 let (od ukončené 1. třídy). 
Při nenaplnění kapacity turnusu budou přijímány i děti s trvalým bydlištěm mimo Vrbno p. P. 

Program probíhá od pondělí do pátku, od 7:30 hod do 15:30 hod. Jsou možné pozdější či dřívější 
návraty dle programu, který se vždy včas dozvíte. 

Příslušný vedoucí přebírá za dítě zodpovědnost od chvíle jeho převzetí, tj. ráno od 7:30 hod.     
na Základní škole – budova č. 2, ul. Komenského 59 ve Vrbně p. P. – DRUŽINA!!! 

 

CENA TÝDENNÍHO TURNUSU: 
490,- Kč pro dítě s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem,  

650,- Kč pro dítě s trvalým pobytem mimo Vrbno pod Pradědem. 
Cena zahrnuje dopolední a odpolední svačinku, teplý oběd a pitný režim. 

Částka na cestovné a vstupné na výlety se bude hradit zvlášť na každý turnus a bude dopředu 
upřesněna. 

 
 

PŘIHLÁŠKY  

Kompletní přihláška obsahuje:  
- Vyplněnou přihlášku na příměstský tábor – Filmové prázdniny  
 – na každý turnus ZVLÁŠŤ. 
- Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte ze dne, kdy se dítě začíná       
 účastnit PT – na každý turnus ZVLÁŠŤ odevzdá dítě 1. den nástupu na tábor.  
- Souhlas s ošetřením – plná moc – platí jeden po celou dobu konání příměstského tábora.  
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na příměstském táboře  
 – platí jeden po celou dobu konání příměstského tábora. 
- Souhlas se zpracováním osobních údajů  
- Potvrzení o zaměstnání obou rodičů  
 – platí pouze pro rodiče dětí z Vrbna p. P. a místních částí 
 

 
 



 

> Přihlášky se odevzdávají na podatelně MěÚ Vrbno p. P. (I. patro vlevo, dveře č. 206).  
> Po doložení přihlášky a všech potřebných dokumentů bude se zákonnými zástupci 

sepsána SMLOUVA O ÚČASTI DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 
> Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 14 dnů před nástupem na zvolený termín!!!  
> Pokud nebude turnus plně obsazen, je možné, aby dítě nastoupilo v pondělí na začátku 
turnusu, předložilo vyplněnou přihlášku spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte a 

uhradilo týdenní poplatek pouze k rukám vedoucího. 
> Má-li dítě zdravotní potíže, alergii nebo užívá-li léky, informuje o tom ihned vedoucího tábora 

při nástupu dítěte na tábor! 
> V případě, že bude dítě vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce, je třeba toto uvést 
v přihlášce. Dítě jinak nebude jiné osobě vydáno (platí i u vyzvedávání nezletilými sourozenci!) 

 

ÚHRADA CENY 
 

> Platba na pokladně MěÚ Vrbno p. P. Platbu je nutné provést nejpozději do čtvrtku před 
začátkem turnusu, na který má dítě nastoupit (prosím, berte v potaz úřední hodiny pokladny).  

> Ve výjimečných případech lze v hotovosti k rukám vedoucího tábora oproti příjmovému 
dokladu, vždy první den nástupu dítěte na turnus. 

 
> Úhrada je vratná pouze v případě onemocnění dítěte, které MUSÍ být potvrzeno lékařem. 

 

Jak by měla vypadat každodenní výbava dítěte?  
  > pevná turistická obuv a oděv > pláštěnka     > přezůvky 
           > batůžek na obě ramena   >plastová láhev na pití  

> pokrývka hlavy    >sluneční brýle 
>nezbytné léky a další vybavení dle programu (budete informováni dopředu)   

   
 

UPOZORŇUJEME, že za cennosti (šperky, mobilní telefony, tablety apod.) nenese personál 
tábora žádnou odpovědnost, proto prosím zvažte, zda jsou pro děti nutné. 

 

Město Vrbno pod Pradědem si vyhrazuje právo zrušit turnus, pokud bude obsazen méně 
než deseti dětmi.  

Děkujeme za Váš zájem. 

Věříme, že s námi Vaše děti stráví příjemný prázdninový čas plný her, výletů, 
soutěží a zábavy!  


