
 

 
 

 

 
 

zde nalepit kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

V Ústí nad Labem dne 11. 7. 2020  podpis rodičů 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE      RODNÉ ČÍSLO 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na prázdninový tábor, není 

žádná infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, 
zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled. 

Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 

TELEFONNÍ A PÍSEMNÉ SPOJENÍ  

Adresa pobytu rodičů v době prázdninového tábora:……………………………………………………………………. 
………………………….……………………………………………………………………………………….…………………….…….… 

Telefony, na kterých budou rodiče po celou dobu prázdninového tábora k zastižení: ……………………… 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

UPOZORŇUJI U SVÉHO DÍTĚTE NA: 

Zdravotní problémy: ……………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…. 

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

Alergie: ……...………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………….……………………………………………………………………………….……………………………………..……

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

Jiné zvláštnosti (např. náměsíčnost, pomočování, …): ……………………………….……………………………….… 

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

Léky: (musejí být popsány: jméno, jak 

užívat a kdy, na co léky užívá!) ……......... 
…...………………………………………….….…….… 

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

…………………………………….………………….…. 

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

Dítě plave3): ● dobře ● obstojně 

 ● udrží se na vodě  

 ● neplavec 

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

V případě onemocnění dítěte, po domluvě se zdravotnicí, zajistím v nejkratší možné době jeho odvoz 
z prázdninového tábora domů. 

 

Prohlášení nesmí být starší než 1 den před zahájením prázdninového tábora! 

                                                
3) Odpovídající položku zakroužkujte a případně popište. 



 

POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA LETNÍM TÁBOŘE 

 (pobyt v přírodě, sportovní a tělovýchovné akce, plavání, exkurze, výlety) 

 
 

Jméno a příjmení dítěte ............................................................................................................... 
  

Datum narození  ............................................................................................................... 

 
Bydliště   ............................................................................................................... 

 
 

Posuzované dítě  k účasti:  
 

▪ je zdravotně způsobilé 

 
▪ není zdravotně způsobilé .................................................................................................................... 

 
▪ je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) ............................................................ 

 

 
Potvrzení o tom, že dítě 

 
▪ se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním     ANO – NE 

 
▪ je alergické na ............................................................................................................... 

 

▪ dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ...................................................................................... 
  

 
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. V případě změny zdravotního stavu dítěte si rodiče vyžádají 

nový posudek lékaře o zdravotní způsobilosti. Po dobu platnosti je posudek uchován v dokumentaci 
vedoucího tábora. 

 
 

 

Datum vydání posudku:      
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

podpis lékaře 

razítko zdravotního zařízení 



 

PŘIHLÁŠKA 

NA LT 1.STŘEDISKA BÍLÝ JAVOR 

LETNÍ TÁBOR 2020 

Termín konání:  11.7. – 25.7. 2020 

Místo konání:  Hamr na Jezeře 

Cena tábora: 3.800,- Kč  

Pořádá:  Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z.s. 

                       Stříbrnické nivy 4, Ústí nad Labem 400 11  
IČO: 44227094  

DÍTĚ  

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………………… RČ: ………………………………… 

Bydliště:  …………………………………………………………………………………………………………….………. 

Mobil:       ……………………………………… 

 

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 

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

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………mobil: ………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kontaktní email:  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nedílnou součástí této přihlášky je potvrzení dětského lékaře o způsobilosti dítěte zúčastnit se letního 

tábora a potvrzení o bezinfekčnosti, které se předává v den odjezdu na tábor a není starší tří dnů. 

Případný předčasný odjezd dítěte z tábora je nutno ohlásit předem. V tomto případě bude vrácena 
poměrná částka ceny. Při předčasném ukončení pobytu z důvodu nemoci se vrací poměrná částka, 

pokud se jedná o 5 a více dní. Při zrušení přihlášky Vám bude účtován storno poplatek: 
 

důvod storno poplatek ve výši 
1. Neúčast na základě nemoci - nutno doložit lékařským potvrzením ........ 20% 
2. Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 10. 6. 2020 ............................ 35% 

3. Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 1. 7. 2020 .............................. 50% 
4. Neúčast z jiných důvodů, nahlášená později (nebo neohlášená vůbec)100% 

 

Hrubé porušení kázně se trestá vyloučením dítěte z tábora, nárok na vrácení peněz zaniká. 

Pokud by si dítě před termínem ukončení tábora přijel vyzvednout jen jeden rodič, musí s sebou 

přivézt podepsaný souhlas druhého rodiče. Výjimkou je společné prohlášení obou rodičů před 
zahájením tábora, že jeden z nich přijede pro dítě sám. 

a) Vyplněná, podepsaná a lékařem potvrzená přihláška musí být odevzdána nejpozději do 30. 4. 
2020. 

b) Výše poplatku: 3.800,- Kč. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová 

organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. 



 

c) Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet číslo 253211738/0300, nejpozději do 30. 

5. 2020. Variabilní symbol dítěte bude uvedeno prvních šest čísel z rodného čísla. 

d) V případě hrazení tábora zaměstnavatelem je třeba dodat veškeré náležitosti potřebné 
k napsání faktury do 30. 4. 2020. Po tomto termínu žádosti o fakturu nebudeme 

akceptovat. 
e) Účastnický poplatek, nebo jeho poměrná část bude vrácena pouze v případech onemocnění 

(potvrzení lékaře) dle výše uvedených podmínek. 

f) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 
g) V den nástupu na tábor bude proveden zdravotní filtr, v případě podezření na výskyt vší nebude dítě 

na tábor přijato. (je však možné ho po odvšivení na tábor opět dopravit) 
h) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře atp. 

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

i) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich 

použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, tisku, na internetu atd. 
j) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace. 

k) Cenné věci, hodinky, MP3 přehrávače, mobilní telefony apod. může mít dítě s sebou pouze na 
vlastní nebezpečí. Při ubytování ve stanech nejsme schopni zabránit případné ztrátě, nehledě 

na to, že elektronika vlhkem značně trpí a není možnost dobíjení. 

l) Souhlasím s podáváním základních léků (léky bez předpisu) na táboře. Léky bude podávat 
osoba s kvalifikací Zdravotník zotavovacích akcí, nebo v případě nouze, nepřítomnosti apod. 

jiná pověřená dospělá osoba. Jedná se o základní běžně používané léky jako např. paralen, 

panadol, endiaron, carbosorb apod. 

m) Souhlasíme s převozem dítěte osobním automobilem v případě nutnosti (např. k lékaři). 

 

 

Souhlasím, aby mé dítě vykonávalo zkoušku tří orlích per, s jejímž obsahem jsem se seznámil. 
(vyplňují rodiče skautů a skautek nad 13 let věku) 

 

   Souhlasím          Podpis:  ……………………………….. 
 

 

 
 

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí  s podmínkami: 

 

 
  Podpis rodiče  

V Ústí nad Labem, dne _________________  nebo zákonného zástupce ____________________________  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

– TENTO LIST SE NEODEVZDÁVÁ 
 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA 

Vyplněné přihlášky se budou vybírat na schůzkách. 

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, číslo účtu: 253211738/0300 

Konstantní symbol: 308 

Variabilní symbol: uveďte první šestičíslí rodného čísla dítěte 

Zpráva pro příjemce: uveďte prosím příjmení dítěte 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Při nástupu nutno předat potvrzení o bezinfekčnosti ne starší než 1 den a kartičku zdravotního 

pojištění. 

Doporučujeme vybavit dítě kapesným ve výši 150 – 300,- Kč. Děti na táboře nestrádají, ale rády si na 

výletech něco koupí.  

 

A JAK JE TO LETOS 

Termín konání:  11. července – 25. července 2020 

 

Cena tábora:  3.800,- Kč  

 

VÍCE INFORMACÍ NA 

 

Tel.:     606 617 959  – Václav Macek,  kamzik.v@seznam.cz, http://ustecka2.weebly.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kamzik.v@seznam.cz
http://ustecka2.weebly.com/


 

NEZAPOMEŇTE NA ! 

• dlouhé kalhoty 

• krátké kalhoty 

• krém na opalování 

• větrovka 

• kartáček a pasta na zuby 

• pláštěnka 

• tepláková souprava (na spaní) 

• repelent 

• svetr nebo teplá mikina 

• toaletní papír 

• trička krátký rukáv 

• košile nebo trička dlouhý rukáv 

• spodní prádlo 

• ponožky 

• kapesní nůž 

• teplé ponožky 

• umělohmotný nebo plechový hrneček s 

uchem 

• ešus, lžíce 

• plavky 

• ručníky 

• pevné boty pro turistiku (ne nové ale také 

ne tzv. na dotrhání) 

• baterka s náhradními bateriemi a žárovkou 

• tenisky 

• 10m prádelní šňůry (ne plastová) 

• sandály 

• psací potřeby 

• holinky (na přecházení po táboře v 
deštivém počasí-nebyli bychom schopni 

neustále všem dětem sušit promočené boty) 

• kopie kartičky pojišťovny (doporučujeme 
vlepit do přihlášky na určené místo) 

• kapesníky 

• oddílové a střediskové tričko a mikinu 

• spací pytel 

• karimatka 

• 2 ramínka 

• pokrývka hlavy 2x 

• skautský šátek 

• sluneční brýle 

• kompletní kroj (včetně kalhot/sukně) 

• batůžek (na výlety) 

• krosna / kletr (na výpravu) 

• lahev na pití (alespoň 1,5-2l) 

• Skautská stezka/lucerna + vybavení na 
schůzku  

• hadrové koule (cca 5ks) 

• plátěný pytel na špinavé prádlo  

 

 

DOPORUČUJEME 

Všechny věci umístit pokud možno do kufru. Nedávat dětem s sebou drahé věci (šperky, značkové 

oblečení), elektroniku, atd. Tyto přístroje se do táborového prostředí nehodí. Pokud se přesto 

rozhodnete dítěti něco takového s sebou dát, neručíme za případnou ztrátu či poškození této věci. 

 

JAK NALOŽIT S PŘIHLÁŠKOU 

duben      - odevzdat závaznou přihlášku na tábor  

květen     - zaplacení pobytu maximálně do konce měsíce  

červen     - poslední schůzky oddílu, poslední informace a pokyny 

červenec  - 11.7. 2020  odjezd na tábor, při nástupu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a kartu 

                 pojištěnce zdravotníkovi tábora a popsané léky v uzavíratelném sáčku/krabičce 


