
 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR Terénní berušky z.s. Žirovnice 2019 

 

Pořadatel tábora 

Terénní berušky z.s. 

IČO: 07757981 

Č. Účtu: 2601570788/2010 

 

Údaje o táboře 

Termín konání:  14. 7. – 27. 7. 2019                                 

Místo konání:    Žirovnice 584, Žirovnice, 394 68  

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Luboš Novák 

Cena tábora:   5 790,- Kč s dopravou nebo 5 590,- Kč s vlastní dopravou  
 

 
Účastník tábora: 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………. 

Datum narození:……………………………………Rodné číslo:………………………………. 

Zdravotní pojišťovna:……………………………………………………………………………. 

Záliby:……………………………………………………………………………………….…….. 

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

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

Dieta (vegetarián, potravinové alergie):……………………………………………….…..………. 

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

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

Plavec – neplavec*) 

Jména táborníků, s kterými by dítě chtělo být v oddíle (max. dvě jména): 

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

Zákonný zástupce dítěte: 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….... 

Adresa:…………………………………………………………………………………………….. 

Telefon:……………………………………………..E-mail:…………………………………….. 

U svého dítěte upozorňujeme na:…………………………………………………….………….. 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doprava dítěte na tábor  

Zvolte způsob dopravy dítěte na tábor  

Vlastní doprava (5 590,- Kč) - Společná doprava (5 790,- Kč)*) 

 

Závazná objednávka táborového trička a čepice: 

Nabízíme možnost objednat dítěti tričko a/nebo čepici s motivem celotáborové hry. 

Tričko a čepici objednáte zakroužkováním požadované velikosti. Pokud si tričko či čepici 

nepřejete, ponechte tabulku nevyplněnou.  

Objednané zboží dostane Vaše dítě po příjezdu na tábor. Objednávky trička a čepic během tábora 

už nebudou možné!  

Tričko +220,- Kč k ceně tábora S M L XL  

Čepice +140,- Kč jedna velikost 

 

Pokyny k platbě a zaslání přihlášky:  
Částka:   Cena tábora podle zvolené dopravy + cena objednaného zboží  

Číslo účtu:   2601570788/2010 

Variabilní symbol: Rodné číslo dítěte 

 
Vyplněnou přihlášku je nutno zaslat co nejdříve, nejpozději však do 30. 4. 2019 na emailovou 

adresu: info@terenniberusky.cz  nebo na adresu sídla spolku Terénní berušky z.s.: Východní 

1265, 29001 Poděbrady. PROSÍME, neposílejte přihlášky doporučeně! Děkujeme. 

 

K vyplněné přihlášce přikládám: 

1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci  

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 

zařazeno mezi účastníky tábora!!! 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte při nástupu na tábor (bezinfekčnost) dostanou 

rodiče emailem k vyplnění před odjezdem na tábor. 

2. Kopii nebo vytištěnou fotografii průkazu zdravotního pojištění dítěte (průkaz pojištěnce)  
 

     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. 
 

Bude-li u dítěte při počáteční prohlídce na táboře zjištěno parazitární onemocnění vlasů, budeme 

ho z hygienických důvodů nuceni neprodleně poslat na náklady rodičů domů. 

 
*) Nehodící se škrtněte. 
 

 

V……………………………. dne…………… 

………………………………. 

podpis zákonného zástupce  



 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

 
V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a s důrazem položeným na plnění článku 28 uvedeného Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR)  

 

souhlasím s poskytnutím níže uvedených údajů o táborníkovi 

 

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

 

pro zajištění táborového pobytu (osobní údaje) na LDT Terénní berušky z.s. Žirovnice 2019 a jeho 

propagace (fotografie): 

 

Informace uvedené na přihlášce – pedagogický a zdravotnický personál 

Umístění fotografií na sociálních sítích Facebook a Instagram Terénních berušek a webu 

www.terenniberusky.cz 

 

 Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

 

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

 

 
V……………………………. dne…………… 

………………………………. 

podpis zákonného zástupce 

     



 

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 je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 

dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně 

vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním 

jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující 

zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu 

orgánu. 

 

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.  



 

INFORMACE PRO RODIČE  
 

Doporučujeme pečlivě přečíst následující informace! 

 

Odjezd na tábor, příjezd z tábora 

Společný odjezd dětí na LDT proběhne v den nástupu 14. 7. 2019 v dopoledních 

hodinách v Kolíně před vlakovým nádražím, odjezd vlakem z Kolína.  

Společný příjezd dětí z LDT proběhne dne 27. 7 2019 v odpoledních hodinách – 

příjezd vlakem do Kolína, sraz před vlakovým nádražím.    

Pokud jste zvolili vlastní dopravu, čas předání dítěte do a z tábora bude upřesněn. 

Předání dítěte proběhne v areálu tábora Nová Častoboř – Žirovnice. 
Konkrétní časy budou upřesněny v informačním mailu před začátkem tábora. 
 

Po příjezdu na tábor bude u dětí provedena vstupní prohlídka vlasů, kterou nelze 

z hygienických a časových důvodů provést před odjezdem na tábor. Bude-li u dítěte při této 

prohlídce zjištěno parazitární onemocnění vlasů, budeme ho nuceni neprodleně poslat na náklady 

rodičů domů. 

Všechna zavazadla budou dětem na tábor i z tábora převezena nákladním vozem, který 

zajistíme.  

 

Prvním jídlem, které děti na táboře dostanou, bude večeře! 

 

Co s sebou na tábor 

 Věci pro pobyt dítěte na LDT uložte do pevného zavazadla (kufru) opatřeného vnější i 

vnitřní jmenovkou. Dovnitř kufru doporučujeme, zejména u menších dětí, vlepit seznam věcí 

(obsah zavazadla), přesnou adresu a možnost telefonního spojení, kterého lze využít k podání 

zprávy, a v případě Vaší dovolené i přechodnou adresu. U mladších dětí také doporučujeme opatřit 

oblečení jmenovkou. 

 

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 táborníka je mít s sebou vlastní spací pytel, prostěradlo, polštářek, 

láhev na pití (stačí 0,5 litru) a baterku 

 Návštěvy rodičů v LDT nejsou z výchovných a zdravotních důvodů vhodné! 

 

 
  



 

Seznam doporučených věcí: 

- spacák, malý polštářek, prostěradlo 

- 14x ponožky 

- 14x spodní prádlo 

- 3x tepláková souprava 

- 1x šusťákové kalhoty nebo softshellky 

- 1x nepromokavá bunda 

- 3x kraťasy (tříčtvrťáky) 

- 6x tričko s krátkým rukávem 

- 2x tričko s dlouhým rukávem 

- 2x mikina 

- 1x teplejší (fleecová) mikina 

- pytel na špinavé prádlo, nejlépe látkový (např. povlak na polštář) 

- 1x oblečení na spaní 

- obuv na výlety do okolí (pevnější obuv – kotníková) 

- obuv na sport (tenisky) 

- sandály 

- holínky 

- pláštěnka 

- plátěná čepice, šátek (na hry) 

- plavky 

- 2x ručník 

- kapesníky 

- hygienické potřeby: kartáček, zubní pasta, mýdlo, šampon, hřeben 

- toaletní papír 

- opalovací krém 

- repelent proti hmyzu 

- kapesní nůž, baterka (svítilna) 

- batůžek 

- lahvička na pití 

- psací potřeby, nůžky 

- blok, dopisní papíry se známkami 

 

Pokud jste ji neposlali společně s přihláškou e-mailem, nezapomeňte svému dítěti přibalit 

i průkazku pojištěnce (stačí kopie nebo vytištěná fotografie)!!! 

 

 

Adresa pro korespondenci: 

=jméno dítěte= 

LDT Terénní berušky  

RZ Nová Častoboř 

Žirovnice 584 

Žirovnice 

394 68  


