ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO TÁBORA „Žírovnice 2018“
Termín konání tábora: 15. 7. – 28. 7. 2018
Adresa tábora: LDT Terénní berušky ČČK Kolín,
Žírovnice 584, Žírovnice 394 68
Provozovatel: ČČK Kolín Tasch Michal
Cena pobytu: 5 790, - Kč ( s dopravou) 5 590,- Kč (vlastní doprava)
Závazná objednávka táborového trička a čepice
(u vybrané položky zakroužkujte„ANO“- v případě, že si ani jednu možnost nevyberete, platíte jen cenu pobytu):
Cena pobytu + táborová čepice (+ 140, - Kč):
ANO – NE
Cena pobytu + táborové tričko (+ 220, - Kč) S – M – L – XL (zaškrtněte požadovanou velikost):
ANO – NE
Cena pobytu + táborové tričko vel. S – M – L – XL + čepice (+ 360, - Kč):
ANO – NE
Objednané zboží dostane Vaše dítě po příjezdu na tábor. Doobjednávky během tábora už nebudou možné!

!! Tuto přihlášku je nutno zaslat co nejdříve, nejpozději však do 30. 4. 2017 na adresu:

Michal Tasch, ČČK Kolín Tyršova 808 Kolín 280 02 nebo terenniberusky1@gmail.com
PROSÍME, neposílejte přihlášky doporučeně! Děkujeme.
Vyplní rodiče:

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………..
Datum narození:……………………………………Rodné číslo:………………………………..
Adresa:……………………………………………………………PSČ:………………….............
Telefon:……………………………………………..E-mail:……………………………………..
Zdravotní pojišťovna:……………………Číslo průkazky zdravot. poj.:……….…….………..
Záliby:……………………………………………………………………………………….……..
Jídla, která nesnáší (vegetarián, alergie):……………………………………………….…..…….
U svého dítěte upozorňujeme na:…………………………………………………….…………..
…………………………………………………...... Plavec – neplavec* (*nehodící se škrtněte)
Jméno dítěte, se kterým by chtělo být v oddíle (max. dvě jména): …………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Způsob předání dítěte do tábora: (nehodící škrtněte)
- v den nástupu 15. 7. v 10:30 hod. v Kolíně před vlakovým nádražím!!! Ano
- v den nástupu 15. 7. mezi 14:00 – 15:00 v objektu tábora v Žírovnici
Ano
Způsob převzetí dítěte z tábora:
- závěrečný den 28. 7. mezi 9:00 – 10:00 hod. v objektu tábora v Žirovnici
Ano
- závěrečný den 28. 7. mezi 12:15 – 12:30 hod. v Kolíně před vlakovým nádražím!!!
Ano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K vyplněné přihlášce přikládám:
1. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na ozdravný pobyt.
2. fotokopii průkazu pojištěnce (průkazu zdravotního pojištění dítěte)
3. cena pobytu byla uhrazena v plné výši Z ÚČTU Č.:………………………………..………………….

Variabilní symbol = rodné číslo dítěte
na ÚČET č.: 115 – 980 190 267 / 0100
(Vyúčtování akce bude k dispozici u prozovatele akce. Veškerá finanční rizika, tj. zisk i ztrátu, nese provozovatel akce.)

Souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů v platném znění.
Dále souhlasím / nesouhlasím 1) s pořízením fotografií mého dítěte a případným zveřejněním v rámci propagace
LDT a na webových stránkách tábora.
1)

nehodící se škrtněte

Upozorňujeme Vás, že bude-li při vstupní prohlídce na táboře zjištěno u Vašeho dítěte parazitární onemocnění vlasů,
pojede neprodleně na Vaše náklady domů.
_______________________________
V…………………………….dne…………………..
podpis zákonného zástupce

INFORMACE PRO RODIČE
Odjezd dětí do LDT: sraz 15. 7. v 10:30 hod. v Kolíně před vlakovým nádražím, odjezd
autobusem z Kolína!!!
- u vlastní dopravy sraz 15.7. mezi 14:00 -15:00 v objektu tábora
Příjezd dětí z LDT: dne 28. 7. mezi 12:15 a 12:30 do Kolína na vlakové nádraží
- u vlastní dopravy vyzvednutí 28.7. mezi 9:00 – 10:00 v objektu tábora
Po příjezdu na tábor bude u dětí provedena vstupní prohlídka vlasů, kterou nelze provést před
odjezdem na tábor z hygienických a časových důvodů. Bude-li při ní zjištěno u Vašeho dítěte parazitární
onemocnění vlasů, pojede neprodleně na Vaše náklady domů.
Všechna zavazadla budou dětem převezena na tábor i z tábora nákladním vozem, který zajistíme.
Prvním jídlem, které děti na táboře dostanou, bude večeře.
Věci pro pobyt dítěte v LDT uložte do pevného zavazadla (kufru) opatřeného vnější i vnitřní
jmenovkou. Dovnitř kufru vlepte i seznam věcí (obsah zavazadla), přesnou adresu a možnost telefonního
spojení, kterého lze využít k podání zprávy, a v případě Vaší dovolené i přechodnou adresu.
Prosíme rodiče dětí, které pravidelně užívají léky, aby jim je uložili do pevné krabičky (kosmetické
tašky) a opatřili vše jménem a přesným rozpisem jejich užívání .
Doporučené kapesné je asi 300 – 600 Kč.
Cennosti (prstýnky, řetízky z drahých kovů, drahé hodinky, fotoaparáty, elektroniku, mobilní
telefony apod.) pro pobyt v LDT nedoporučujeme a za případnou ztrátu nebo odcizení neručíme!

!!!Povinností dítěte je mít s sebou vlastní spací pytel, polštářek, cyklistickou lahev (stačí
0,5 litru) a baterku!!!
Návštěvy rodičů v LDT nejsou z výchovných a zdravotních důvodů vhodné!

Poznamenejte si adresu pro korespondenci:
=jméno dítěte=

LDT Terénní berušky ČČK Kolín,
RZ Jitřenka Žírovnice 584,
Žírovnice 394 68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam doporučených věcí:
- 14 x ponožky, 14 x spodní prádlo
- 2 x teplé kalhoty, 3 x krátké kalhoty (šortky), 1 x dlouhé kalhoty
- 6 x tričko s krátkým rukávem, 3 x tričko s dlouhým rukávem
- 2 x mikina, teplý svetr
- pytel na špinavé prádlo, nejlépe látkový (např. povlak na polštář)
- 3 x tepláková, popř. šusťáková souprava, 1 x oblečení na spaní, malý polštářek
- 1 x bunda větrovka
- obuv pro pohyb v táboře (sandále), na sport (tenisky) a na výlety do okolí (pevnější obuv – kotníková)
- obuv do vody, gumové holínky, pláštěnka
- plátěná čepice, šátek
- plavky
- toaletní papír
- hygienické potřeby (2 x ručník, mýdlo,kapesníky, kartáček, zubní pasta, šampon, hřeben, opal. krém)
- repelent proti hmyzu
- kapesní nůž, batůžek, psací potřeby, nůžky, blok, dopisní papíry se známkami
!!! Nezapomeňte svému dítěti přibalit i průkazku pojištěnce (stačí kopie)!!!

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte .........................................................
datum narození ...................................................
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu ………...........................................................
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*) .................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo
ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .............................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ………………............
d) je alergické na ...............................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ....................................
datum vydání posudku

podpis, jmenovka lékaře
razítko zdrav. zařízení

Poučení: Proti části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů
ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná
osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby …………………................
Vztah k dítěti ...................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ………...........
......................
podpis oprávněné osoby
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ………….........
(stvrzuje se přiloženou "doručenkou")
*) Nehodící se škrtněte.
Posudek je nutno doručit spolu se závaznou přihláškou jako doklad o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na táboře! V případě chybějícího posudku nemůže být dítě zaevidováno mezi účastníky
tábora!!!
Prohlášení zákonných zástupců dítěte při nástupu na tábor dostanou rodiče emailem k vyplnění před
odjezdem na tábor (bezinfekčnost).

