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PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR HOSTÝN 2023 

(Tábor existuje od roku 1954. Viz: www.hostyn.org, YouTube kanál: camp hostyn) 

 

 

Jméno rodiče nebo poručníka __________________________________________________________________________ 

 

Čitelná adresa: 

   

Číslo a ulice:_______________________________________  Město:____________________________________________ 

 

Provincie (stát): ____________________________________  Poštovní kód: ______________________________________ 

  

Telefon domů: ______________________________________ Tel. do práce:______________________________________ 

  

Mobilní telefon: _________________________________         E-mail: ___________________________________________ 

 

Kontaktní osoba v případě nutnosti: ____________________________________Tel. ______________________________ 
 

Jméno přihlášeného 

dítěte          
Dítě musí být ve věku od 6 

do 16 let. 

Pohlaví 
M = mužské 

Ž = ženské 

Datum 

narození 

1.týden   

 2.7. až 

8.7. 

2.týden 

9.7 až 

15.7.        

  

3.týden  

16.7. až 

22.7. 

Rozumí česky (CZ) 

slovensky (SL), 

anglicky (EN), 

francouzsky (FR), 

jiný jazyk 

Umí 

plavat: 

ANO - NE 

               

                

               

                

 

PROHLÁŠENÍ: 

1.       Všechny přihlášené děti jsou v dobrém fyzickém a psychickém stavu, nejsou alergické na žádné jídlo, ani 

přecitlivělé na štípnutí hmyzem a jsou způsobilé k účasti v kempu Hostýn. Pokud berou nějaké léky, musejí být při 

příjezdu předány řediteli tábora.  

2.       Jsem zodpovědný (-á) za placení zápisného a jiných výdajů, které mohou vzniknout kvůli mým dětem. 

3.       Dávám povolení k tomu, aby se přihlášené děti účastnily všech činností organizovaných táborem Hostýn. 

4.       Dávám povolení k lékařskému a nemocničnímu ošetření, v případě nemoci nebo úrazu. 

5.       Zavazuji se, že děti budou mít během tábora platné zdravotní pojištění, které je bude krýt na 100 %. Vím, že dítě 

bez platného lékařského pojištění nebude do tábora přijato. 

6.       Jestliže dítě bude muset být posláno předčasně domů z důvodu špatného chování anebo z důvodu zdravotního, 

ponesu náklady s tím spojené a vím, že zaplacené zápisné propadne.  

7.       Povoluji Asociaci Hostýn, Inc., aby používala fotografie mého dítěte za účelem propagace tábora Hostýn. 

8.       Jsem legálně oprávněný povolit účast přihlášených dětí na táboře a podepsat toto prohlášení. 

PODPIS: _______________________________________________ 

CENA: 

Cena pobytu je za první dítě 500$/1 týden, 900$/2 týdny a 1200$/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 

10% Členové Asociace Hostýn dostanou ještě další jednorázovou slevu 25$ - přihlaste se (členský poplatek je 20$)! 

Sociálně slabé případy se řeší individuálně.  

Rodiče jsou zodpovědní za dovoz dětí do tábora a za jejich odvoz domů. S přihláškou musíte zaslat zálohu 100 dolarů za 

každé dítě. V případě zrušení zálohy se strhává manipulační poplatek 20 CAD. Po 15. červnu se peníze již nevracejí. 

Celková částka musí být doplacena do 15. června. 
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ODVOZ Z LETIŠTĚ P. E. TRUDEAU V MONTREALU NA KEMP HOSTÝN A ZPĚT: 

Za odvoz z letiště na kemp a zpět je příplatek je 200 CAD za první dítě. Za každé další dítě, které letí současně, je 

příplatek 50 CAD. Poplatky zahrnují parkování. Požaduji tento odvoz (zakroužkujte):       ANO               NE     

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Kopie zdravotní karty musí být přiložena k této žádosti.  Originál zdravotního pojištění musí být  přivezen dítětem na 

tábor, jinak nemusí být přijato.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PLATBA 

Přikládám šek nebo bankovní poukázku na pobyt: _________________$   K doplacení zbývá __________________$ 

 

PŘIHLÁŠKU MŮŽETE ZASLAT TŘEMI ZPŮSOBY: 

a) Nejlépe poštou, na adresu: Asociation Hostýn, 8970 Marie Victorin, Brossard, QC, J4X 1A3 , CANADA;   

b) faxem: 450-923-4159;  

c)  elektronicky: camphostyn@gmail.com 

Šek či peněžní poukázka musí být zaslány poštou. Můžete také platit pomocí interac (viz www.hostyn.org ). 

 

INFORMACE: Ředitel tábora RNDr.  Josef Maxant, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-923-4159, e-mail: 

camphostyn@gmail.com ; sekretář: Jiri Snítil, tel. 514-621-1440, snitilj@outlook.com.  

Od července do konce září telefonujte přímo do tábora: Tel. 450-222-2006.  Telefon ale není obsluhován permanentně.  

Chatičky si můžete pronajmout pouze před dětským táborem, anebo po něm. Rezervace je nutná. Telefonujte na 438-

389-8522. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Chceme, aby náš tábor byl vynikající. Tábor Hostýn není specializovaným táborem pro mládež s mentálními problémy, 

problémy s chováním nebo speciálními potřebami. Z tohoto důvodu si Camp Hostýn vyhrazuje právo odmítnout nebo poslat 

domů jakéhokoli táborníka bez jakékoli finanční náhrady, o kterém se domníváme, že se o něj nemůžeme bezpečně postarat 

nebo integrovat do programu tábora. 

V našem táboře nejsou tolerovány a budou mít za následek okamžité vyloučení táborníka z tábora Hostýn toto jednání: násilí, 

šikana a zastrašování, nenávistné projevy, krádeže, útěk, držení zbraní, drog, alkoholu nebo tabáku, elektronické cigarety a 

opakované porušování pravidel. V zásadě jakýkoli čin, který vystavuje táborníky, zaměstnance nebo jiné riziku fyzické, 

emocionální nebo psychické újmy, bude mít za následek okamžité poslání táborníka domů. Dítě je nutné vyzvednout ve stejný 

den, kdy byl kontaktován rodič nebo opatrovník, pokud nebylo dohodnuto jinak. 

Pro zdraví a bezpečnost všech táborníků a personálu bude každý táborník, který je nemocný (horečka, průjem, zvracení atd.), 

okamžitě poslán domů, aby se zabránilo šíření nemoci. Dále, každý táborník, který utrpí zranění, které omezuje nebo 

znemožňuje jeho účast na táborových aktivitách na delší dobu, bude také poslán domů. Kemp Hostýn nemá další personál, který 

by se staral o zraněnou nebo nemocnou mládež, ani nemáme další zařízení pro ubytování zraněné nebo nemocné mládeže. 

Je důležité si uvědomit, že tábor není pro každého. Táborníci budou posláni domů, pokud budou soustavně neochotní se aktivně 

zapojit do táborových aktivit, pokud budou neustále chtít jít domů nebo pokud si často stěžují. Naším cílem je zajistit, aby 

táborníci měli na našem táboře pozitivní zkušenost. Nutit táborníka, aby na táboře byl proti jeho vůli, pro něj neznamená 

pozitivní zážitek a často negativně ovlivní celou skupinu a zkazí pobyt všem ostatním. 

Je odpovědností rodiče nebo zákonného zástupce zajistit včasnou dopravu k vyzvednutí svého dítěte v táboře Hostýn nebo v 

nedaleké nemocnici, pokud je z jakéhokoli důvodu posláno domů. Opět připomínáme, že dítě je nutné vyzvednout ve stejný 

den, kdy jste o to požádáni. Vedení tábora bude kontaktovat Ochranu mládeže nebo Policii, pokud rodič odmítne nebo nemůže 

vyzvednout své dítě bez platného důvodu. 

Každý rodič ví, zda jeho děti vlastní nebo používají mobilní telefon. Proto je povinností rodičů ověřit, zda jejich děti nemají v 

tašce mobilní telefony, počítače, elektronické hry a podobná elektronická zařízení. 

 

DŮLEŽITÉ: Každý táborník, u kterého budou nalezeny zakázané předměty jako je elektronika, zbraně, alkohol, drogy, tabák 

nebo elektronická cigareta, bude bez výjimky okamžitě poslán domů. Výše uvedená pravidla prosím proberte s dítětem před 

příjezdem na náš tábor. 

 

Toto upozornění beru na vědomí. 

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce …………………………………………………………. 

http://www.hostyn.org/
mailto:camphostyn@gmail.com
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