Tábor Borek u Miletína 2.7 – 16.7. 2021
Povinná prohlášení k pobytu na táboře
Posudek zdravotní způsobilosti dítěte

(dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
_______________________________________________________________________________________
Jméno: ………………………………......

Příjmení: ………………………………....….….…..

Datum narození: ……………………...…

Pojišťovna: …………………………………………..

Adresa místa trvalého bydliště: ............................................................................................................
Zdravotní stav dítěte (nemoci, alergie, jiná omezení…): ......................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Pravidelně užívané léky: ........................................................................................................................
Dítě nesmí vykonávat tyto činnosti: .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Dítě je řádné očkováno: ANO
NE
Dítě je způsobilé pobytu na letním táboře: ANO
NE

Datum vystavení potvrzení: .............................

Razítko a podpis lékaře

________________________________________________________________________
Prohlášení o bezinfekčnosti (prohlášení nesmí být starší než 24 hodin)
________________________________________________________________________
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti

jméno ................................................................................… datum narození ..........................................…
změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) ani příznaky infekce
COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.). V posledních 14
dnech před zahájením tábora nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy, a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti,
není nařízeno karanténní opatření.
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě
postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Ke zdravotnímu stavu dítěte uvádím tyto další důležité a aktuální skutečnosti (alergie, jiná zdravot.
omezení): .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Užívané léky a dávkování: ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Při jízdě autobusem bere Kinedryl*: ANO / NE
Dítě je plavec*: ANO / NE

V…………………………....dne**………..............

*nehodící se škrtněte
**toto prohlášení je nutné podepsat v den nástupu na tábor

.............…………………………………..

jméno a podpis zákonného zástupce

Tábor Borek u Miletína 2.7 – 16.7. 2021
Prohlášení o odpovědnosti za škody

_____________________________________________________________________________________

Údaje o rodiči/zákonném zástupci
Jméno a příjmení: .......................................................................................................................
Adresa: .......................................................................................................................................
Telefon: .............................................

2. telefon .........................................................

Email: ..............................................................................................................................
Já níže podepsaný rodič/ zákonný zástupce
- souhlasím:
 že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a
omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku, který je nedílnou součástí této přihlášky.
- beru na vědomí:
 zákaz návštěv rodičů (zákonných zástupců) v průběhu tábora,
 podmínky vyloučení dítěte z tábora. Dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým
řádem, a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku
na vrácení poplatku za tábor.
- zavazuji se:
 že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), originál přihlášky a
souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte,
 zajistit odvoz dítěte v případě jeho vyloučení z tábora na vlastní náklady,
 že přebírá odpovědnost za škody, které jeho syn/dcera …………………………........………
úmyslně způsobí v době pobytu na letním táboře.
 že v případě finančních nákladů na náhradu škodu uhradí.
V ....................... dne ..................

Jméno, příjmení, podpis …………............………………………

Základní informace o táboře – doporučení
Nedoporučujeme vybavovat účastníky cennými věcmi (mobilní telefony, notebooky, DVD přehrávače,
šperky apod.). Pořadatel tábora nenese odpovědnost za poškození či ztrátu věcí, které si dítě,
navzdory doporučení, s sebou přiveze na tábor.
Upozorňujeme na to, že v areálu tábora a jeho nejbližším okolí není telefonní signál.
Návštěvy: Vzhledem k epidemiologické situaci jsou návštěvy rodičů (zákonných zástupců) v průběhu
tábora zakázány. Beru toto opatření na vědomí.
Individuální nástup či odjezd z tábora je možný jen ve výjimečném případě, a to na základě dohody
s hlavním vedoucím tábora.
Stravování začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní. Po celou dobu pobytu je
zajištěna strava 5x denně a celodenní pitný režim.
Doplňující upozornění:
 Nezapomeňte dítěti před odjezdem PEČLIVĚ zkontrolovat vlasy – vši a hnidy.
 Nezapomeňte zásobu oblečení odpovídající délce a povaze pobytu a na léky, které dítě užívá.
 Nezapomeňte při nástupu do tábora je nutno odevzdat:

•

podepsané Povinné prohlášení k pobytu na táboře

• kopii karty zdravotní pojišťovny

