Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace
Tel.: 577 922 200, 734 236 962 , e-mail: houzva@ddmslunicko.cz, www.ddmslunicko.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVÝ TÁBOR
Název tábora: Hra o trůny – Střet králů
Termín: 30. 6. – 9. 7. 2018

Cena: 4400,- Kč

Jméno a příjmení účastníka: ……..………………………………….Rodné číslo………………………
Adresa:……………………………………………………………………… PSČ………….….………..
Národnost:…………………………………………Zdrav. poj.:…………….Třída (ZŠ, SŠ):………….
Jméno a příjmení matky: ……..……………………………………………..Tel.:……………………..
Jméno a příjmení otce: ….……….…………………………………………..Tel.:…………………….
Jméno a příjmení jiného zákonného zástupce:………………………….……………………………….
Telefonní kontakty po dobu tábora: …….………………………………………………………………
e – mail:………………….……………......................................................................................................
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace o táboře na e-mail.

Prohlášení zákonných zástupců:

Dobrovolné údaje o účastníkovi. Údaje o sociálním znevýhodnění, které by mohly ovlivnit účast na táboře.
Doporučujeme konkrétní údaje:
……………………………………………………………………………………………………………………..

Dítě bylo poučeno o chování, dodržování bezpečnostních zásad a nutnosti zvýšené opatrnosti při
jakékoliv činnosti. Souhlasíme s tím, že v případě ošetření dítěte lékařem, uhradíme poplatek daný
zákonem na základě příjmového dokladu při převzetí dítěte.
Dítě je:

DOBRÝ PLAVEC

PLAVEC

NEPLAVEC

Velikost trička (označte):
Souhlasíme s fotografováním účastníka v rámci činnosti DDM (s archivací těchto fotografií, s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti DDM – kronika, www stránky, nástěnky).
Zaškrtněte:

ANO

NE

Zpracování uvedených údajů v přihlášce je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. Souhlasím
se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Prohlašujeme, že jsme se seznámili s
podmínkami k letním pobytovým táborům 2018 a souhlasíme s nimi.

Podpis zákonných zástupců: ……………………………………........................................................
V ………………………………………………………………………dne …….…………................
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Podmínky k letním pobytovým táborům 2018
Informace o táboře:
Místo:

Termín:

Rekreační středisko Chata pod Tesákem se nachází v krásném prostředí uprostřed Hostýnských vrchů, nedaleko
města Bystřice pod Hostýnem. Areál rekreačního střediska a jeho okolí je přímo předurčeno k relaxaci a oddechu
v čisté přírodě, v neposlední řadě sportovnímu a kulturnímu vyžití.
Účastníci budou ubytováni v chatkách, které mají čtyřlůžkové pokoje, skříně a stůl. Ke společenským prostorám
patří místnost v hlavní zděné budově, jídelna s TV, bufet s občerstvením. Dále je areál vybaven venkovním bazénem,
trampolínou a hřištěm. Strava je zajištěna 5x denně + pitný režim.
Na tábor pojedeme objednaným autobusem, který bude přistaven v ulici Lidická (ulice před Dopravním hřištěm
Otrokovice). Tábor je vhodný pro děti od 7 – 15 let.
Odjezd: sobota 30. 6. 2018 - sraz ve 14,00 hod. na Dopravním hřišti Otrokovice.
Příjezd: pondělí 9. 7. 2018 v 11,00 hodin, příjezd opět na Dopravní hřiště Otrokovice.
Všichni vedoucí již pracují s dětmi, žáky a mládeží a jsou odborně a morálně způsobilí. O zdravotní stav účastníků se
bude starat kvalifikovaný zdravotník.
U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucích, nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost svou i
ostatních účastníků tábora, může hlavní vedoucí tábora rozhodnout o ukončení účasti před koncem tábora.
V takovém případě účastnický poplatek propadá. Nezapomeňte, prosím, Vašeho syna/dceru o této podmínce
informovat!!!
Tábor je limitován počtem míst a rozhoduje pořadí přihlášek. Místa na táboře rezervujeme pouze na základě
odevzdané a řádně vyplněné závazné přihlášky. Lékařské potvrzení odevzdejte nejpozději do pondělí 30. 4. 2018.
Platnost potvrzení je dva roky od data vystavení.
Při nástupu účastníka na tábor vyžadujeme průkaz pojištěnce (stačí kopie). Bez tohoto dokladu nemůže být Váš
syn/dcera na tábor přijat/a. Potvrzení o bezinfekčnosti Vám bude předáno k podpisu v den nástupu na tábor.
Způsob úhrady:
Cena tábora činí 4400,- Kč. Tuto částku uhraďte nejpozději do pondělí 30. 4. 2018, a to na účet
35-4284510237/0100, kde je nutno uvést variabilní symbol 3240902, a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Platbu hotově můžete provádět pouze po domluvě v pokladně DDM, Tř. Osvobození 168, Otrokovice. Pokud bude
částka uhrazena do uvedeného data, bude Vaše dítě automaticky na tábor přijato. V případě neuhrazení
částky, automaticky rušíme Vaši rezervaci!
Storno poplatky:
Zákonný zástupce je povinen při zrušení účasti na táboře uhradit storno poplatek. Výše storno poplatků je stanovena
takto:
- v době delší než 30 dnů před nástupem na tábor = 200,- Kč z celkové ceny tábora
- 29 – 14 dnů před nástupem na tábor = 30% z celkové ceny tábora
- 14 – 7 dnů před nástupem na tábor = 50% z celkové ceny tábora
- 6 – 1 den včetně nástupu na tábor = 80% z celkové ceny tábora (v případě odhlášení
ze zdravotních důvodů Vám bude vrácen účastnický poplatek ve výši 50% z celkové ceny tábora na základě
lékařského potvrzení. V případě zajištění náhradníka Vám bude vrácen poplatek v plné výši ceny tábora)
- v den odjezdu = 100% celkové částky tábora
- u účastníků, kteří onemocní v průběhu tábora, může být pobyt ukončen před koncem tábora. Rozhodnutí je
v kompetenci hlavního vedoucího tábora a zdravotníka po konzultaci s lékařem. Část účastnického poplatku
bude vrácena po skončení tábora na základě prokazatelně ušetřených nákladů účastníka.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Vnitřním řádem DDM, Školním vzdělávacím programem DDM, BOZ, PO a
souhlasíme s nimi. Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků se s nimi mohou seznámit v DDM Sluníčko v ředitelně
DDM, tř. Osvobození 168 a na všech střediscích DDM.
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Doporučený seznam věcí




















spacák



trička
oblečení na spaní (nejlépe něco teplého)
dlouhé kalhoty do lesa



kalhoty, bermudy (kraťasy)
spodní prádlo na každý den
plavky, opasek (ideálně kožený řemen)
1 pár teplých ponožek
ponožky na každý den
kapesníky (papírové)
pláštěnka
1 pevné boty na turistiku
1 tenisky
1 sandály
1 gumáky












1 přezůvky
velký igelitový sáček na špinavé prádlo

věci osobní hygieny (kartáček, pasta,
kelímek, mýdlo, šampon, krém na
opalování, hřeben, zrcátko)
repelent proti hmyzu – ne aerosol (pouze
mléko)
baterka na svícení (ideálně čelovku)
láhev na vodu
pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek)
batůžek na výlety
zápisník, tužky
dopisní papír, známky
drobné společenské hry (karty, pexeso)
knížka na čtení
pro zájemce o spaní pod širákem
karimatka
CD na fotky z tábora (budou předány zpět
na víkendovce)

ručníky

Všechny věci dětem podepište (doporučujeme popisovačem – fixem na textil), zabalené v kufru přiměřené
velikosti (děti budou se svým zavazadlem manipulovat samy). Nedávejte jim věci nové a zbytečné!!!
Kapesné zvolte přiměřeně dle vašeho uvážení, přihlédněte k věku dítěte.

Kontakt na hlavního vedoucího: houzva@ddmslunicko.cz , tel. 734 235 962
Cenné věci (mp3 přehrávač, mobil, el. hry, tablety, drahé hodinky, náušnice) ať děti zanechají doma!!!
Za jejich ztrátu nebo zničení nezodpovídáme. NEDÁVEJTE S SEBOU DĚTEM NOŽE!

ODJEZD:

sobota 30. 6. 2018 v 15,00 hod. (sraz ale již ve 14,00 hodin na Dopravním hřišti
Otrokovice!!) z ulice Lidická (ulice před Dopravním hřištěm)

PŘÍJEZD:

pondělí 9. 7. 2018 v cca 11,00 hod. tamtéž
Stravování bude zahájeno v pátek večeří a bude ukončeno v neděli snídaní. Nedávejte dětem s sebou
potraviny podléhající zkáze.

ADRESA:
Chata Pod Tesákem
Pavel Tvrdoň
Chvalčov 247
768 72 Chvalčov

Veškeré důležité informace ohledně tábora rozesíláme prostřednictvím emailu. V případě dotazů se
obraťte na některý z výše uvedených kontaktů.
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DITĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI
A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Vyplňte prosím čitelně, pokud nestačí místo, můžete psát na zadní stranu posudku.
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajících 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:
Zotavovací akce
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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 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):
f) zvláštnosti (dieta, alergeny aj.)
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení
podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podat 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
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.

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:

.......................................................
Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotních služeb

