ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR KARŠTEJN 2015
Junák – český skaut, z. s., Středisko RACEK 317.05
Termín konání: 5.7.2015 - 16.7.2015
Místo tábořiště: Bílá Hlína (CHKO Třeboňsko, katastr Val) 49.1341075N, 14.7932853E
Účastnický poplatek: 2100 Kč
Jméno a příjmení: …………….……………….…….….…….………………….….….….…….……….…….
Datum narození: ……………………………….…… Pojišťovna ( název ): .…………….….….………….….
Bydliště: ……….………….……….……………………….….….….………………….……………….…….
Zákonní zástupci (kontakty v době konání tábora):
Jméno a příjmení: ………………….….………………………………. vztah k účast.: …..………………….
Adresa:……………………………….……………………….…tel.,email:…………………….…………….
Jméno a příjmení: ………………….….………………………………. vztah k účast.: …..………………….
Adresa:……………………………….……………………….…tel.,email:…………………….……………..
………………….………….……….……………………….….….….………………….……………….…….
Datum a podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………….…………………………………….……
Upozornění zákonných zástupců dítěte:
Upozorňuji u účastníka na: (pohybová omezení, výchovné zvláštnosti, stravovací návyky, jiná oznámení ...)
a předám předepsané léky od lékaře i s nadepsaným denním dávkováním a to zdravotníkovi tábora.
………………….………….……….……………………….….….….………………….……………….…….
Postup pro zvládnutí stavu/situace: ………………….………….……….……………………….….….….….
Alergie na: ……………….….……………….…….… Projevy alergické reakce: ……………………………
…………………………………………………………………………………….….….………………..….…
Postup při ošetření alergické reakce/léky: ……………………….……….……………………….….….….….
Dítě je:
plavec / neplavec
Beru na vědomí:
 že se jedná o stanový tábor v přírodě bez el. energie a bez vodovodního řádu
 že účastnický poplatek činí: 2.100, - Kč pro registrované členy
 souhlasím se stornem účastnického poplatku, který je součástí této přihlášky
 současně sděluji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve
všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu, neuvedení všech údajů, či jejich nesprávnost
může být důvodem k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku
 dávám tímto výslovně souhlas se zpracováním osobních údajů spolku Junák – český skaut, z. s. v
souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
 dále souhlasím s pořizováním fotodokumentace a použitím fotografií, video a audio záznamů pro
prezentaci činnosti spolku Junák – český skaut, z. s. (zákon 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů).

……………….………………………
Podpis zákonného zástupce dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………….…………… Datum narození:…………………….
Adresa bydliště:…………………………………………………………………………………………………
Účel vydání posudku: …….. Účast na letním dětském táboře ……..
Název poskytovatele zdravotních služeb: ……………...………………………………………………………
Adresa sídla poskytovatele: ……………………………………………………………. IČO: ………………..
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)

vylučuje dítě z účasti na táboře

c) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením *): ……………………………………………………..
podmínky/omezení účasti: …………………………………………………………….…………………….…
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: ………………………………
Dávkování: …………………………………………………………….………………………………………
Datum vydání posudku:
…………………………………………..
Razítko a podpis lékaře
Poučení: Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu
této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Proti části A) tohoto posudku je možno podat, podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 10 dnů ode
dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu.
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ………………………………………………….
Jméno a příjmení osoby přebírající posudek …………………………………………………………………...
(zákonný zástupce dítěte):
……………………………………….
Podpis:

Informace o táboře:











Termín konání tábora: 5.7.2015 - 16.7.2015
Nástup v neděli 5.7. v 10:00 hod. Ukončení ve čtvrtek16.7. po 15:00 hod.
Místo: Bílá Hlína (CHKO Třeboňsko, katastr Val) GPS souřadnice 49.1341075N, 14.7932853E
Doprava dětí na tábořiště: do lesů, kde je tábořiště, je zákaz vjezdu pro motorová vozidla. Dopravu dětí na
tábor upřesníme na předtáborové schůzce.
Ubytování: ve 2 lůžkových podsadových stanech s podlážkou, lůžkem a se společnou poličkou
Cena tábora: 2.100, - Kč (náklady na stravu; dopravu materiálu, potravin a pitné vody; zdravotní, provozní a
jiný materiál na zajištění LT
Stravování: stravování zajišťuje táborová kuchyně, strava je vydávána 5x denně (minimálně jednou denně
teplá), pitný režim je celodenně dostupný čaj nebo limonáda
Platba: na účet č.: 2100609576/2010 vs. ve tvaru DDMMRR narození dítěte, zpráva pro příjemce: Jméno a
Příjmení dítěte
- platbu za tábor je možné uhradit nejpozději do 16. 6. 2015
- přihlášky spolu s potvrzením od doktora odevzdejte nejpozději do 19. 6. 2015.
Stavba tábora: tábor stavíme o víkendu 3.7. – 4.7. 2015.
Bourání tábora: bourání tábora proběhne ve čtvrtek 16. 7. 2015 při odjezdu dětí z tábora.

Budeme rádi za pomoc při stavbě a bourání tábora. Více informací podáme na informativní schůzce.
Všechny informace potřebné k táboru budou uveřejňovány na webových stránkách http://strediskoracek.webnode.cz/ nebo na předtáborové schůzce.




Účastníci tábora: jsou registrovaní členové Junáka. Podmínkou účasti na táboře je vyplněná závazná
přihláška, potvrzení dětského lékaře, které je součástí přihlášky, potvrzení o bezinfekčnosti a zaplacení
účastnického poplatku.
Personální zabezpečení:
- vedoucí tábora jsou zkušení proškolení pracovníci s vlastní táborovou zkušeností
- zdravotníkem tábora je řádně proškolená osoba s nezbytnou kvalifikací
Vybavení táborníků: soupis vybavení na tábor bude uveřejněn na webových stránkách min. 1 měsíc před
začátkem tábora

Kontakty:
Vedoucí tábora:
Zdravotník:
Hospodář:

Marek Vondruška
František Nestával
Jiří Vondrášek

724020860
724174331
608369076

vondruska.marek@gmail.com
nestaval@mpo.cz
juryk@seznam.cz

Vedoucí tábora se zavazuje zabezpečit tato a jiná osobní a citlivá data účastníka tábora v souladu se zákonem
101/2000 Sb. a budou použity jen pro potřeby Junák – český skaut, z. s.

Storno poplatky
V případě že uhradíte poplatek za letní dětský tábor a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat
pobyt dítěte, je zde přehled storna.





Při zrušení pobytu dítěte do 16.6.2015 se vrací celá část uhrazených plateb.
Při zrušení pobytu dítěte po 16.6.2015, se vrací 80% z uhrazených plateb.
Při odjezdu dítěte v průběhu tábora z důvodu nemoci nebo jiné závažné situace se nevrací 20% z
uhrazených plateb + hodnota počtu dní, kterých bylo dítě na táboře. 1den=175 Kč.
Při odjezdu dítěte v průběhu tábora z důvodu hrubého porušení táborového řádu se nevrací nic.

