Závazná přihláška na letní stanový tábor Prorubky 2017
Zaslat obratem na adresu provozovatele tábora

ADRESA: Jarmila Cermanová
SVČ, Komenského 1037, p.s. 36
512 51 Lomnice nad Popelkou
telefon: 481 671 979

mail: cermanova@svclomnice.cz
web: www.svclomnice.cz

Přihlašuji své dítě jménem _______________________________________________________
na letní stanový tábor Prorubky v termínu 03.–14. 07. 2017
Bydliště _________________________________________________________________________
Rodné číslo ______________/__________
E-mail pro snadnější komunikaci

__________________________________________________

Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny ______________________________________________
Jméno otce ____________________________ Jméno matky ______________________________
Telefonní kontakt domů v době tábora pro případ nutnosti _______________________________
Nástupní místo do autobusu (pokud ne v Lomnici nad Popelkou) ___________________________

Táborový poplatek činí 4.200,- Kč Požadovaná velikost trička:
(SLEVA 300,- na druhou přihlášku u sourozenců)

S - M - L - XL - XXL

Potvrzuji správnost uvedených údajů v závazné přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Středisko
volného času „Sluníčko“ v Lomnici nad Popelkou (SVČ) se sídlem Komenského 1037, 512 51 Lomnice nad
Popelkou zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mé osobní údaje
uvedené na této závazné přihlášce. SVČ může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zřizovací
listinou a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou nebo do odvolání mého
souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a SVČ mé údaje zlikviduje.
Souhlasím také se zveřejněním fotografií mého dítěte z letního tábora pro účely propagace SVČ Sluníčko.

Datum ..........................

Podpis rodičů ........ ...... ...... ...... ...... ......

--------------------------------------------------- zde odstřihněte --------------------------------------------

PEČLIVĚ USCHOVEJTE !!!
ODJEZD : od SVČ Lomnice n/Pop.
pondělí – 03. 07. 2017 v 09,00 hod.
PŘÍJEZD : k SVČ Lomnice n/Pop.
pátek - 14. 07. 2017 v cca 17,00 hod.
(prosíme o trochu trpělivosti, pokud by měl případně autobus lehké zpoždění…)
Odjezd od SVČ – Komenského 1037 – vedle školního hřiště (nad Sportovní halou)

BUS: Hořice (autobusové nádraží)
Hradec Králové (1. čerpací stanice JET od kruhového objezdu na příjezdu od Jičína)
K odjezdu na tábor nezapomeňte přinést: 1. zdravotní + očkovací průkaz
2. kopii karty zdravotní pojišťovny
3. prohlášení zákonného zástupce dítěte
4. doklad nebo kopii dokladu o zaplacení tábora
5. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti
na zotavovací akci
Tyto doklady dejte prosím dítěti v obálce nebo deskách s viditelným označením jeho jména.
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
(podle § 9 Zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a přílohy č.3 k vyhlášce č.106/2001 Sb. v zákoně 148/2004 Sb.)

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte ……………………………………………………………
datum narození ………………………
adresa místa trvalého 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)*).........................................................................
Část B) Posuzované 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) ..........................................................................................
*)
Nehodící se škrtněte.
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 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 zdravotních 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.
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby ke změně zdravotní
způsobilosti.

Jméno a příjmení oprávněné osoby……………………………………………………………………
Vztah k posuzovanému dítěti …………………………………………………………………………
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ………………………………………….
podpis oprávněné osoby

Datum vydání posudku…………………………
podpis, jmenovka lékaře
razítko zdrav.zařízení

-------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlášení zákonného zástupce dítěte
Přineste k odjezdu autobusu spolu s potvrzením lékaře pro táborového zdravotníka!!!
Nesmí být starší 1 dne před odjezdem!!!

Prohlašuji, že dítě ______________________________ narozené _________________________
bytem__________________________________________________________________________
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech
před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsme si vědomi právních následků při nepravdivém vyplnění tohoto prohlášení.

V ………………………….. dne …………………

---------------------------------podpis zákonného zástupce
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