Dorostová unie MRAVENCI pobočný spolek
Havlíčkův Brod, Strážná 1364,
580 01
IČ:

07025840

číslo účtu:

https://cbhb.cz/aktivity-kluby/
detsky-klub-okrouhlice/

2501433233/2010

Kontakt : Sýkora Richard, Okrouhlice 219, 582 31 Okrouhlice,

tel. 739 684 491,

sykora.richard@seznam.cz

Tábořiště u obce Paseka u Šternberka - Údolí Sýčků v okrese Olomouc
Cena tábora je 3200,-

Kč pro sourozence nabízíme 5% slevu

Přihlašuji závazně svého syna (dceru) na výše uvedený tábor a zavazuji se uhradit do

28. 6. 2021 buď celou částku, nebo zálohu ve výši 2000 ,- Kč a zbývající část pak nejpozději
v den odjezdu na tábor. V případě potřeby je po domluvě možno platbu rozložit na splátky, či
uplatnit sourozeneckou slevu 5 %. Platbu je možno uhradit v hotovosti, složenkou, nebo
převodem z účtu. Číslo účtu je 2501433233/2010, variabilní symbol rodné číslo/a. V ceně
tábora je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob a materiálu, pronájem tábořiště, pořízení
materiálu i náklady související se zajištěním programu, odměny pro děti.

Jméno dítěte:

Příjmení :

Datum narození:

Rodné číslo:

::narozenínraozenarození :

Bydliště:

Telefonní číslo 1 (o koho jde):

Telefonní číslo 2 (o koho jde):

Případně na jiné místo, kam by bylo
možno v případě potřeby z tábora volat:

Dítě má zdravotní nebo jiné problémy, o kterých by měli vedoucí vědět (a nejsou uvedeny
v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte)
V případě ANO uveďte prosím jaké:

Dítě je plavec: ANO

NE

případně upřesněte:

ANO

NE

AKTUÁLNÍ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K
ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Tento posudek je nezbytnou součástí přihlášky a bez něj nemůže být dítě na tábor přijato.
Opatření Ministerstva zdravotnictví doporučuje posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na
zotavovací akci nechat pro dítě vystavit registrujícím pediatrem (v případě, že dítě nemá
registrujícího pediatra, tak jiným pediatrem) v letošním roce, tj. nevyužít, i když v souladu se
zákonem o ochraně veřejného zdraví, možnost dvouleté platnosti posudku, a to s ohledem na
aktualizaci zdravotního stavu dítěte.
Protože po Vás může být tento posudek vyžadován i na jiných akcích dítěte v letošním roce (jiný
tábor, škola v přírodě atp.), ponechte si jeho originál a k přihlášce přiložte jeho prostou kopii.

Nezapomeňte, že při odjezdu na tábor musí dítě odevzdat „Nástupní list dítěte“
s vlepenou fotokopií průkazu zdravotní pojišťovny.
Nástupní list dítěte Vám bude zaslán v samostatném dokumentu a bude
obsahovat pokyny podle aktuální epidemiologické situace v ČR.

Přihlášku odevzdejte a zálohu 2000,- Kč uhraďte do 28. 6. 2021

Prohlášení rodičů:
➢

Přihlašuji své dítě závazně na tábor a souhlasím, aby osobní údaje byly použity pro vnitřní potřebu
Dorostové unie zejména za účelem pojištění dětí.

➢

Současně dávám svolení k použití a zveřejnění fotografií mého syna/dcery za účelem propagace
oddílu a dokumentace tábora.

➢

Organizátorům tábora dávám svolení, v případě potřeby ošetření dítěte ve zdravotnickém
zařízení, k obdržení informací o zdravotním stavu dítěte.

➢

Beru na vědomí a seznámím přihlašované dítě s tím, že vedoucími připravený společný program
je povinný, stejně jako podílení se přihlašovaného dítěte na pomocných činnostech při vaření či
zajištění tábora.

➢

Nekázeň dítěte na táboře může být důvodem jeho vyloučení z tábora. “

Jméno, příjmení rodičů (hůlkovým písmem):
Datum podpisu:
Podpis rodičů:

