Turistické středisko Svišti
Asociace TOM ČR, TOM 20603 SVIŠTI
Úvoz 8, Český Těšín, IČ: 75152584
Tel.: 776 522 996, www.svisti.cz

Tábor se bude konat na předměstí města. Další bližší informace žádejte na emailu
stredisko@svisti.cz, telefonicky na 776 522 996 (A.Hořčica), na Svištím webu na adrese:
www.svisti.cz či osobně v našich klubovnách na ul.Úvoz 8.

Místo konání: město Starý Hrozenkov, okr.: Uherské Hradiště
Celo-táborová hra: „Pevnost Boyard“
Věková hranice: od 1.tř. do 7.tř. ZŠ
Hlavní vedoucí: Aleš Hořčica
Strava: 5 x denně
- Během tábora budou 2 celodenní výlety !!!
Cena: 4.000,-

Kč

Stačí zaplatit zálohu 1.000,- Kč a zbytek do konce května, popř.
lze se domluvit celkovou částku rozložit na splátky.
- Táborový standard - Tábor bude on-line, což znamená, že fotky pořízené během tábora budou
pravidelně co 2-3 dny zveřejněny na Svištím facebooku.
- Tábor bude mít svůj soukromý bazén na koupání… 
- Děti budou převezeny tam i zpět z tábora soukromým autobusem.

Turistické středisko Svišti
Asociace TOM ČR, TOM 20603 SVIŠTI
Úvoz 8, Český Těšín, IČ: 75152584
Tel.: 776 522 996, www.svisti.cz
Přihláška na 14. letní tábor Svišťů – Starý Hrozenkov
( 20.7. - 2.8.2014 )
S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobních údajů
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………………………… Var. Symbol: …………..……….
Narozen: ……………………….…. Adresa trvalého bydliště: …..……………………...……………………………

Datum Třída: ……………………………………………….
Škola: ...……………………………………………………………..
Jméno a příjmení otce:……………………………………………....telefon:……………………………………….……..
Jméno a příjmení matky:…………………………………………… telefon:…….……………………………….……….
Kontaktní adresa v době konání tábora:…………………………………………………………….……………………..
Email (vyplňte prosím hůlkovým písmem): ……………………………………………….……………….………………
Důležité informace pro provozovatele tábora – omezení, návyky, léky ........................... …………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Při předčasném odjezdu z tábora může být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno, příjmení a čís. OP):
…………………………………………………………..................................................................................................
Stravovací návyky:

normální

jiné (uveďte, např. vegetarián aj.)…………………..…………..…………….

……………………………………………………………………………………..……………………….…………………..
Z důvodu ochrany dat, souhlasím – nesouhlasím, aby fotky mého dítěte byly po pobytu zveřejněny v médiích /
internet (www.svisti.cz, facebook), tisk atd../
Dítě je plavec / částečný plavec / neplavec

Cena pobytu: 4.000,- Kč
Bankovní spojení: ČS číslo účtu: 1666792379 / 0800
Stornovací poplatek: 25%

-

do dvou měsíců před zahájením tábora,

50%

do jednoho měsíce před zahájením tábora,

75%

do 14 dnů před zahájením tábora,

100%

v termínu kratším než 14 dnů před zahájením tábora

Stornovací poplatky neplatí v případě, že si účastník zajistí náhradníka. V případě onemocnění
účastníka, doloženého lékařským potvrzením a oznámeného před začátkem akce, bude vrácena
veškerá část, která nebyla do doby oznámení utracena za společné náklady.

Prohlášení rodičů:
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu tábora a že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné
informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání
této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k stanovenému
charakteru tábora je telefonické spojení uvedené na přihlášce pro dobu konání tábora platné a že v případě
závažných zdravotních problému dítěte nebo vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora
nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele
tábora, případně účastníka tábora, které dítě úmyslně způsobí. A nakonec souhlasím, aby případný zisk z této
akce byl použit na provozní potřeby TS Svišti.
V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora
vyloučen, v takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady
s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací ani adekvátní část účastnického poplatku.
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností
(mobilní telefony, drahé kovy, elektronika apod.).

Součástí táborové dokumentace je i: (nutno dodat max.do 30.5.2014)
- . fotokopie očkovacího průkazu
- . posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Dne:...............................

……………………………………………..

Podpis rodičů (zákonného zástupce)

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na
zotavovací akci a škole v přírodě
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:

2. Účel vydání posudku

3. Posudkový závěr
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)*)**)....................
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)
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 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 zdravotnických 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.

5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku:
podpis, příjmení a podpis lékaře razítko poskytovatele zdravotnických služeb

