
      Český rybářský svaz, z. s.,
         Ú Z E M N Í   S V A Z   M Ě S T A   P R A H Y

        147 00 Praha 4, Rybářská 3/5

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE
HORKA II,  Zruč nad Sázavou
Termín konání:  3. 7. – 17. 7. 2021

Příjmení: Jméno: 

Bydliště: Datum narození: 

Člen ČRS od roku: Plavec:      Neplavec :     (zaškrtněte)

Alergie: Užívání léků:  

Jméno a příjmení rodičů: 

Kontaktní tel.: e-mail: 

UPOZORNĚNÍ: Nedílnou  přílohou  k  odevzdané  přihlášce  musí  být  přiložení  lékařského  posudku!
(„Posudek o zdravotní  způsobilosti  dítěte k účasti  na zotavovací  akci  a škole v přírodě“ -  viz
příloha č. 3 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
zotavovací akce pro děti,  ve znění pozdějších předpisů.)  Tento posudek je nutno odevzdat
nejpozději při odjezdu dítěte na tábor do rukou zdravotníka.

Potvrzení MO ČRS (datum, razítko, podpis):                                      Podpis rodičů:

            ……………………………….                                           …………………………………

1. Cena  pobytu  pro  účastníka  organizovaného  v některé  z místních  organizací  (dále  jen  „MO“)
v působnosti Českého rybářského svazu,  Územního svazu města Prahy (dále jen „ČRS ÚSMP“)
byla pro rok 2021 stanovena ve výši 5.500 Kč.

2. MO ve které je účastník LTM organizován a spadá do působnosti ČRS ÚSMP, je povinna přihlášku
potvrdit a zaslat příspěvek 1500,- Kč za každého účastníka LTM na účet ČRS ÚSMP nejpozději do
30. 6. 2021 (dle usnesení XXV. konference ČRS ÚSMP). Pouze v případě potvrzení přihlášky
konkrétní MO je cena 5.500 Kč, bez potvrzení MO platí dále uvedená cena pod bodem 3.

3. Cena pro zájemce z jiných územních svazů je stanovena na 7.000 Kč.  Možnost případného
poskytnutí příspěvku na LTM, je nutno dojednat přímo s konkrétní MO daného územního svazu,
nelze ji však organizujícím Územním svazem zaručit.

4. Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 1. června 2021 na adrese ČRS ÚSMP, popř.
elektronicky na e-mail: vodolanova@rybaripraha.cz

5. Každý účastník (rodič) bude nejpozději do 15. června 2021 elektronicky vyrozuměn hl. vedoucím
o přijetí  či nepřijetí  (v době Covidové může být tato informace i o konání  či nekonání  akce, tj.
čitelnému vyplnění e-mailové adresy věnujte zvýšenou pozornost!),  následně proveďte obratem
platbu na účet ČRS ÚSMP: 28231011/0100 (v textu uveďte jméno táborníka, VS: 888)

6. Telefon na sekretariát ČRS ÚSMP: 222248109-10.  Další informace na www.rybaripraha.cz, www. 
rybarsky-tabor.cz nebo www.rybarivysocany.cz 

Telefon: 222 248 109, 222 248 110, E-mail a Internet: info@rybaripraha.cz, www.rybaripraha.cz
Bankovní spojení:  Komerční banka Praha 1, číslo účtu: 28231011/0100, IČO: 00434094, DIČ: CZ00434094

Pobočný spolek zapsán ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 42803

http://www.rybaripraha.cz/

