přihláška na letní tábor 6. oddílu širokko tábor

5.7.–25.7.2020 v Josafatském údolí
Pořadatel: Junák – český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s. , sídlo: Na Bydžově 3008, 39001 Tábor, IČO: 60065681

Vedoucí tábora: Tomáš Ci ra – Kýbl, zástupce vedoucího tábora: Václav Růžek – Váška
Účastník tábora
Jméno a příjmení:
……………………………………… přezdívka:
………………………..
datum narození:
……………………………………… rodné číslo:
………………………..
bydliště:
…………………………………………………………………………………………………..
zdravotní pojišťovna:
(kód a název)……………………………………………………………………………
osobní mobil účastníka: ………………………………
e-mail:…………………………………………
Rodiče (zákonní zástupci)
Jméno matky: …………………………………….. mobil:………………. e-mail:……………………………………….
Jméno otce:
…………………………………….. mobil:………………. e-mail:……………………………………….
Informace k ceně a platbě tábora
V ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob a materiálu, pronájem tábořiště,
pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu.
Táborový poplatek 4500Kč (3900Kč při platbě do 10.6.) uhraďte na bankovní účet:
400410420/2010 (Fio banka), var. symbol: 22062 (a se jménem)
Zákonný zástupce se zavazuje:
že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví) a souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.
že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady.
Zákonný zástupce souhlasí:
že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu
stavu a omezením uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnéza), který je nedílnou součástí této přihlášky,
v případě kladného zůstatku táborového hospodaření tento ponechat středisku
a oddílu pro další činnost a práci s dětmi.
Zákonný zástupce bere na vědomí:
že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře
bez nároku vrácení táborového poplatku
že v případě odhlášení dítěte se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora
zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto
podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení
táborového poplatku.
že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena do organizace (viz text na
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/ le/464-)

Podepsáním této přihlášky závazně přihlašuji dítě na tábor.
………………………………………………….
V…………… dne …………….. 2020
podpis zákonného zástupce

Dotazník o zdravotním stavu syna (anamnéza)
pro účely skautského tábora 6. oddílu Širokko
Prosím vyplňte čitelně, může na tom záviset zdraví vašeho syna.
Jméno a příjmení syna:
Zdravotní pojišťovna:

Přezdívka:
Rodné číslo:

Váha dítěte:
…..…. kg (pro případné dávkování léčivých přípravků)
Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod.? Popište včetně projevů a alergenů.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka apod.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Užívá Vaše dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin
a jakém množství?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Setkalo se dítě v době půl roku před začátkem tábora s nějakou infekční chorobou?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bylo dítě v době jednoho měsíce před začátkem tábora nemocné?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké je to omezení?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jiné sdělení (pomočování, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se
dítě vyhýbá, hyperaktivita, zvýšená náladovost, speci cké rady nebo prosby atd.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že mé dítě: dovede / nedovede plavat * a uplave ……..m.
Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
V …………………….
dne ………………….
……………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte

* nehodící se škrtněte

p ro h l áš e n í o be z i n f e kč n ost i d í t ě t e
pro účely skautského tábora 6. oddílu Širokko
Prohlašuji, že dítě …………………………………………….. rodné číslo: ……………………………
a)
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
b)
ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) 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
c)
byla mu prohlédnuta hlava, zda nemá vši, a případně bylo důkladně odvšiveno.
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora od 5.7 do 25.7.2020.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo
nepravdivé.
………………………………………………..
V ………………………

dne 5. 7. 2020

podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor

SEZNAM VĚCÍ NA STÁLÝ LETNÍ TÁBOR 2020
6. chlapecký oddíl ŠIROKKO
V místě srazu v den odjezdu na letní tábor odevzdejte pověřenému činovníkovi tábora:
• zákonnými zástupci podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte
• lékařem potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci …
• osobní léky dítěte (pokud je užívá) - viditelně a nesmazatelně označené jménem a dávkováním
• kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Oblečení na sebe na cestu (není-li individuálně určeno jinak):
• úplný skautský kroj (skautská pokrývka hlavy, šátek s turbánkem, skautský opasek, zelené kraťasy)
• pevná turistická obuv
• ponožky vhodné do tur. obuvi • kapesník • sluneční brýle

Vybavení mošny:
• doklady
• svačina na cestu
• KPZ - krabička poslední

• pláštěnka (pončo)
• láhev s pitím
• sirky

• kapesní nůž
• poznámkový blok s tužkou
• dvě uzlovačky

• lžíce/příbor
• dlouhé kalhoty
• U. S. celta a tyčky (skauti a RS)
• baterka

• hrneček na pití
• bunda

Vybavení batohu:
• jídlo na dva dny
• pracovní tričko
• spacák
• karimatka v ochranném obalu
• ešus v ochranném obalu
• zubní pasta a kartáček
• plavky

• větší nůž (skauti a RS)

• tepláková souprava na spaní
• ručník

• igelit 2x2 m
• sandále
• role toalet. papíru
• sekera nebo mačeta
• mýdlo

Táborová bedna:
• oddílové červené tričko
• tepláky
• 1x mikina nebo odd. eecka
• kšiltovka proti slunci
• rezervní ponožky (x kusů)
• sportovní obuv
• 2x šatní ramínko dřevěné
• klubko přírodního provázku
• věci na údržbu turist. bot
• psací potřeby a pastelky

• Stezka skautů nebo vlčat
• svetr a popř. kulich
• 4x tričko
• krém nebo impregnace na boty
• rezervní slipy/trenky (x kusů)
• holinky
• 8 m PP lana s jádrem, ∅ 6 mm
• svíčka v červeném ochr. obalu
• kniha či hra do nepohody
• dopisní papíry, obálky, známky

• 5 roušek (může se změnit)
• pohodlné kraťasy
• očkoplochý klíč č. 13

• impregnace na stan (sprej)
• 2 x silné ponožky
• boty do vody
• náhradní baterie do baterky
• krém na opalování
• šitíčko a kno íky
• kapesníky

Ostatní nepovinné, dle vlastního uvážení a možností :
• fotoaparát
• hamaka

• laso
• honácký bič
• dalekohled

• kytara
• slackline
• zálesácké pomůcky

Na tábor je zakázáno brát mobilní telefony, přehrávače a cennosti !!!

PRAKTICKÉ A DŮLEŽITÉ JE ROZLOŽIT VĚCI DO ZAVAZADJA
ELK JE VÝŠE UVEDENO.
PROSÍME, ZABALTE VŠE, CO JE NA SEZNAMU,
NIC NAVÍC NEBALTE, ALE SOUČASNĚ ANI NIC NEVYŘAZU J‼T!E
Vše se musí vejít do mošny, batohu a bedny, žádnaélšdí zavazadlo nebereme!

