
  

 

 
Adresa:  dětský tábor s angličtinou  

              Damašek 91  
    Pustá Rybná 

   572 01 Polička  

     Telefon v případě potřeby:  734 681 591 (Z. Pokorný) 

               

Odjezd: neděle 8. 7. 2012, sraz v 14.30 hod. na nástupišti hlavního nádraží v Brně 

                                        (odjezd vlakem 14:45 směr Svitavy) 
 

Termín je volen tak, aby rodiče mohli své děti poslat na tábor v neděli odpoledne, být ve všední dny v práci a v pátek navečer 

si děti vyzvednout na nádraží. 

                                            

Příjezd: pátek 13. 7. 2012 v 17.14 hod. na hl. n.  

 

Návrh seznamu věcí, které by dítě mělo mít sebou – upravte dle individuální potřeby:   
 

tenisky 

sandály 

holínky 

větrovka 

dlouhé kalhoty 

kraťasy 

tepláková souprava 

šusťáková souprava 

trička s krátkým rukávem 

tričko s dlouhým rukávem 

ponožky 

spodní prádlo 

pyžamo 

pláštěnka 

ručník, mýdlo 

šampón      

hřeben 

kartáček, pasta 

kapesníky 

sluneční brýle 

krém na opalování 

kapesníky 

plavky 

kšiltovka, šátek 

psací potřeby 

batůžek 

PET láhev 

spacák 

napínací prostěradlo 
karimatku ne, jsou tam matrace

              

   

Prosíme:  Nedávejte dětem mobil, cenné věci, drahé hračky, větší sumy peněz (100 Kč maximum, 

půjdeme jednou na výlet). Sladkosti, které děti nesní první den, budou vybrány a použity 

na společné odměny za soutěže.  

 

Odevzdejte při odjezdu: kartičku pojišťovny (nebo její kopii) 

    posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - vystavuje dětský lékař, platí 1 rok,    

                                                 obsahuje: 1. že se dítě může zúčastnit 

                                                                    2. že má dítě všechna povinná očkování 

     prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha) 

léky, které dítě bere s popisem, jak užívat (vše v popsané, nezalepené 

obálce) 

jiné individuální potřeby dítěte 

 

Přihlášku (1. část přílohy) a částku za pobyt 2012,- Kč odevzdejte během závěrečné anglické slavnosti 

dětí v pondělí 14.5. mezi 17 a 19 hod na adrese Kytnerova 12a hlavnímu vedoucímu tábora Z. Pokornému 

(tel.734 681 591, mail nejsisam@volny.cz), nebo kteroukoli neděli (do konce června) na akcích K12. 

Možná je i platba převodem na účet občanského sdružení Nejsi sám. Případné platby přes FKSP nebo jiné 

příspěvky od zaměstnavatelů je možno domluvit s hlavním vedoucím tábora. 
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PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU 
 

Tábor se koná 8.7. až 13.7. 2012 na táborové základně Damašek 91, Pustá Rybná 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………. 

 

Narozen(a) :  ......................................................................... 

 

Bydliště :  ......................................................................... 

 

Telefonické spojení na rodiče: domů ….……...……….  mobil……..….…………. 

 

Přihlašuji svého syna – dceru* na tábor. 

 

Můj syn (dcera) je plavec – neplavec*. 

 

 

V …………..       dne: ……………      podpis rodiče: 
                                                                                                   (zákonného zástupce)             
*) nehodící se škrtněte 

 

 

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

 

Závazné prohlášení o bezinfekčnosti: 
(rodičů, zákonných zástupců) 

 

Závazně prohlašuji, že :     ...................................................................... 

 

 nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem), a  

 ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišel(a) do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

 

Dále informuji o těchto skutečnostech: 

 

 Výše uvedené dítě, užívá tyto pravidelné léky – uvádím dávkování a dobu užívání, léky předám příslušnému 

pověřenému pracovníkovi (hlavní vedoucí tábora nebo zdravotník) a léky budou označeny jménem 

a příjmením mého dítěte. 

 

                          

              

              

 

 dále upozorňuji na možné indispozice např. alergie apod. 

 

               

               

 

 Pokud není vyplněna výše uvedená část prohlašuji, že dítě neužívá žádné léky. 

 

Prohlašuji, že výše uvedené dítě nemá u sebe žádné léky a tímto prohlášením vyjadřuji svoji odpovědnost 

k možnému zneužití léků jinými dětmi (nedbalost, zneužití, nevhodné žerty apod.). Případné potřebné léky předám 

způsobem popsaným výše.  

 

V   dne:      podpis oprávněné osoby:       
(Prohlášení nesmí být starší více než 1 den.) 

 



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 

a ve škole v přírodě 
(vystavený v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 148/2004 Sb. ze dne 24.3. 2004, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti) 

 

 

Jméno, popřípadě jména a  příjmení………………………………………………………. 

 

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

 

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 _____________________________ 
 podpis, jmenovka lékaře 

 razítko zdravotnického zařízení 

 

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby………………………………… 

 

Vztah k dítěti ……………………………………………………………………………….. 

 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ………………………… 

 

 

 _____________________________ 
 podpis oprávněné osoby 
*) nehodící se škrtněte 
 


