
 

 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Kalich“ Tábor 
                                  se sídlem Na Bydžově 3008, 390 01 Tábor  IČO: 60065681 

                         6. chlapecký oddíl Širokko Tábor 
                     PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 2013 
                          konaný u Koloměřic od 30.6.  do 20. 7. 2013 

 
Přezdívka:                              Rodné číslo: 
Příjmení:                                Jméno: 
Adresa bydliště: 
Telefon domů: 
Mobil (pouze osobní účastníka tábora): 
E-mail (pouze osobní účastníka tábora): 
Zdravotní pojišťovna účastníka tábora: 
 

Jméno a příjmení matky: 
Mobil matky:                    E-mail matky: 
Jméno a příjmení otce: 
Mobil otce:                        E-mail otce: 
Další kontaktní osoba a adresa po dobu konání tábora: 
Jméno a příjmení: 
Adresa:                                                                  PSČ: 
Mobil:                                        Telefon: 
 

Upozorňujeme na tyto zdravotní obtíže a omezení (připojte popis jak se 
projevují, užívané léky, alergie, zakázané činnosti, atd.): 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

Náš syn je plavec  -  neplavec (nehodící se škrtněte) a uplave ………… m . 
 

Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že tábor je výběrový a 

souhlasím s táborovým řádem, jemuž se každý účastník musí podřídit. Jeho porušení může vést 

k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Současně souhlasím s výší 

táborového poplatku, který je konečný a neměnný.Dále beru na vědomí, že v případě 

předčasného odjezdu mého syna z tábora zaniká nárok na vrácení účastnického poplatku.  

Úhradu táborového poplatku ve výši 3500,- Kč provedu do 14 . 6. 2013 
Táborový poplatek uhradím       HOTOVĚ       NA ÚČET        FAKTUROU    

  Beru na vědomí, že po tomto datu se táborový poplatek navyšuje o 10 % 

 
V Táboře              2013                                 …………………………………… 

                                                                         podpis zákonného zástupce 
 

Vyplněnou Přihlášku a potvrzený Posudek vraťte do  14. 6. 2013.        Děkujeme. 

 

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kalich, 6. chlapecký oddíl Širokko Tábor 
 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 
 

 

Prohlašuji, že dítě ……………………………………… narozené ………………… 

bytem …………………………………………………………………………………… 
 

a) nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem a podobně) 

b) v uplynulých 14 dnech před odjezdem na letní tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno 

karanténní opatření. 

 

Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora od 30. 6. do 20. 7. 2013 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 
V Táboře 30. 6. 2013                                                                                 …………………………………… 

                                                                                                                     podpis zákonného zástupce 

 

 

  

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Kalich, 6. chlapecký oddíl Širokko Tábor 
 

 POSUDEK  O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE  
K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI 

Posudek zpracován dle přílohy č.3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. 

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

Datum narození: ……………………………………………………………………………... 

Adresa místa trvalého pobytu: …………………………………………….…………………. 
 

Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci: 
      je zdravotně způsobilé *)      není zdravotně způsobilé *)      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 zdrav. zařízení 
Poučení: 

Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77, odst. 2 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho 

obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnickému zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující 

zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby: ……………………………………………………………. 

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

 

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

 

        …………………………………… 

               podpis oprávněné osoby 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne: ………………………………. 

(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“)………………………… 

*) Nehodící se škrtněte.    

 

 

 

 

      /     
 

   


