Přihláška na dětský prázdninový tábor
(1.-9. třída)

Netín 2019
Termín tábora:
Cena tábora:
Hlavní vedoucí:

6. – 13. 7. 2019
1 400 Kč
Ing. Pavel Čech, Písečné 9, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 605269804, cech.pisecne@seznam.cz
Jméno a příjmení dítěte
*
Datum narození
*
Třída
*
Adresa bydliště dítěte (včetně PSČ):
*
Jméno a bydliště rodičů dítěte:
Otec:
Matka:
Telefonní číslo na rodiče (mobil):
*
Funkční email (na který Vám zašleme potřebné informace):
*
ano
Budeme žádat zaměstnavatele o příspěvek:
ano
Dítě je členem Sdružení Petrov:
Zdravotní pojišťovna dítěte:

ne
ne

*

Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora:
(uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např.
omezení, zdravotní komplikace apod.).

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami:
a) Vyplněná a podepsaná přihláška musí být odevzdána nejpozději do 15. května 2019 spolu
s potvrzeným posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře a se zálohou (ve výši poloviny
ceny tábora). Pokud nebudou vyplněné údaje s *, přihláška nebude zařazena do pořadníku!
Počet dětí je omezen kapacitou tábora. Kdo dříve odevzdá přihlášku, ten spíše pojede na tábor.
Informace o naplněné kapacitě tábora budou zveřejněny na www.farnostijimramovska.cz.
b) Nepřihlašujte dítě na tábor, pokud se nemůže zúčastnit celého pobytu. Pozdní příjezdy a dřívější
odjezdy narušují celkový program!!!
c) U účastníků tábora se předpokládá dobrovolná účast a jejich spolupráce, respektování táborového
programu, denního řádu a pokynů vedoucích.
d) Návštěvy rodičů na táboře nejsou z pedagogických, zdravotnických a hygienických důvodů
povoleny.
e) Rodiče i účastník tábora souhlasí s fotografováním v rámci činnosti na táboře, s archivací těchto
fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce, např. na farních stránkách
(www.farnostijimramovska.cz), tisku (www.zarovka.wz.cz), kronikách, apod.
f) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora.
Datum:

Podpis rodičů: *

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 ČR 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:
______________________________
Příjmení a podpis lékaře
Razítko poskytovatele zdravotnických služeb

