Přihláška na skautský tábor
Typ a místo tábora: Stanový – Hoštejn
Středisko: Javor Česká Třebová

Oddíl: 3. chlapecký

Termín: 5. 7. – 14. (15.)* 7. 2007

Poplatek: 600 Kč**

Jméno dítěte:
Rodné číslo:

Narozen:

Adresa:
Registrován u zdrav. pojišťovny:
Žádost o příspěvek na tábor:

uplatním:

neuplatním:

(Adresa přispívatele)

Formy úhrady tábora (zaškrtněte, prosím, jednu z možností):

VŽDY VARIABILNÍ SYMBOL

 Příkaz k úhradě: !!!používejte vždy variabilní symbol dítěte!!!
Číslo účtu střediska 86-127140297/0100
 Faktura: doplňte, prosím, tyto údaje: IČ, DIČ (nepovinné), název firmy a sídlo firmy
 V hotovosti před schůzkou.
 Jiná forma úhrady:

Bereme na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jímž se každý účastník
musí řídit. Jejich nedodržení může vést k vyloučení z tábora bez nároků na vrácení táborového poplatku.
V době konání tábora budu dosažitelný (á) na adrese:

Tel. číslo:

Souhlasím – nesouhlasím
s tím, aby případný zbytek peněz z táborového rozpočtu byl použit pro potřebu oddílu na činnost v příštím
období.
Datum:
*

Podpis rodičů:

tábor v Hoštejně končí v sobotu – odjezd do České Třebové a v neděli se jede na celodenní výlet – přespání v klubovně.
jedná se o cenu platnou při účasti a pomoci rodiče na brigádě, jinak se platí 1 000 Kč.
Akce je podpořena MŠMT, Pardubickým krajem a Městem Česká Třebová.

**

Seznam osobních věcí a potřeb na skautský tábor
Hoštejn (5. 7. – 15. 7.)

Oblečení: úplný kroj (košile, kraťasy, kalhoty – alespoň jednobarevné), pohodlné obnošené boty (na výlet), holínky, plátěnky (staré do
vody), kecky, sandály (všechny boty v odpovídajících velikostech – před odjezdem vyzkoušejte!!!), 2 teplákové soupravy, 6
ponožky (1 teplé), 1 teplá košile, 3 trička, 2 kraťasy, 4 trenýrky, plavky, teplou bundu, pláštěnku do deště, pokrývku hlavy –
letní.
Jídelní potřeby: jídelní miska – ešus (doporučujeme trojdílný), lžíce, kapesní nožík, plechový hrneček, láhev na pití na výlet, 2 utěrky
na nádobí.
Potřeby osobní hygieny: kartáček na zuby, zubní pastu, mýdlo v pouzdře,
hřeben, 2 ručníky, kapesníky, balíček toaletního papíru, pytel na
špinavé prádlo.
Potřeby na hry: 2–3 dřevěné kolíčky, kůru na vyřezávání lodičky,
nafukovací matraci, čtyřcípý šátek a 5 hadrových koulí, popř. další
bude upřesněno na schůzkách (např. převlek na CTH).
Ostatní: spací pytel, karimatku, deku, batůžek na výlet, baterku (včetně
náhradní žárovky a baterií), uzlovačku, zápisník, deník, tužky,
stezku, pastelky, malé štětečky na malování, korespondenční lístky,
plně vybavená KPZ, peníze pro osobní potřebu (do 50 Kč), sluneční
brýle, opalovací krém, ramínko, REPELENT proti komárům (ne ve
spreji), režijní průkaz ČD (do kapsy batohu), či průkaz na slevu
jízdného.
To vše do kufru, nebo batohu + dobrou náladu na celý tábor.
•
•

Všechny věci prosím označte, aby je bylo možné identifikovat ve
ztrátách a nálezech.
Na tábor, prosím, svým dětem nedávejte elektronické či jiné
podobné věci (mobily, rádia, MP3, apod.)!!! Uvedeným opatřením
chceme zabránit případnému ztracení, zničení věcí, či
narušování programu.

Nakládání věcí na tábor (stany, podsady, vybavení tábora) je v pátek
29. 6. 2007 odpoledne u klubovny (bude upřesněno v měsíci červnu). Po
naložení věcí dobrovolníci z řad skautů a rodičů odjíždí na tábořiště, kde pomáhají se stavbou tábora – přespání ve stanech, večer oheň,
zpěv.
S sebou (na odjezd na tábor – zabalit zvlášť): zdravotní průkaz, průkaz pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti a léky (bere-li nějaké –
odevzdá zdravotníkovi), prohlášení ošetřujícího lékaře, doklad o zaplacení poplatku na tábor.
Bez tohoto nemůže dítě odjet na tábor!!!
Sraz na tábor je 5. 7. 2007 v 16:15 hod. před nádražím ČD
Na prohlášení napište číslo telefonu, případně adresu, kde bychom Vás uvědomili o případné nemoci dítěte.
Návrat z tábora je v neděli 15. 7. 2007 v cca 19:30 hod. u klubovny (případnou změnu upřesníme).
První schůzka po prázdninách bude v pátek 7. 9. 2007. Sraz v 16:00 hod. u klubovny.
S sebou rozvrh hodin a věci na schůzku.
Pěkné prožití zbytku prázdnin Vám přeje III. chlapecký oddíl.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti .................………................ narozenému ........................, bytem ...............................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není
mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí. Dítě je schopné zúčastnit se
skautského tábora v Hoštejně konaného ve dnech od ……….. do ………..
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V...........……………........ dne………….........
Toto potvrzení nesmí být starší 1 dne

.................................……….
Podpis zákonných zástupců

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole přírodě
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
razítko zdrav. zařízení

podpis, jmenovka lékaře

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..............................................................
*) nehodící škrtněte

