Závazná přihláška na DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR Garnataurus
místo konání: Kounice – rekreační areál Garnataurus
pořadatel tábora: Spolek Familík, Kounice č.ev. 21, Vlastějovice 285 22
termín konání: 10.7.2019 – 20.7.2019
Cena tábora: 4390,- Kč základní cena
Využijeme odjezdovém místo v PRAZE …………………………….ANO/NE
Přivezeme dítě přímo do tábora……………………………………...ANO/NE
Místo pro nalepení kopie zdravotní kartičky…………(viz info)
Příjmení a jméno dítěte:..........................................................................................................................................................................
Datum narození: ................................................ Rodné číslo:................................................ ................................................................
Adresa trvalého bydliště:.................................................................................................... .....................................................................
Kontaktní adresa: (v případě, že je rozdílná od trvalého bydliště)
…............................................................................................................................ .................................................................................
Zákonný zástupce : Příjmení a
jméno:....................................................................................................................... ................................................
Kontaktní adresa: (v případě, že je rozdílná od kontaktní adresy dítěte)
…............................................................................................................................ .................................................................................
E-mail:.......................................................................................................................................................... ...........................................
Mobil matka:
Mobil otec:
Potvrzuji, že můj syn/má dcera je plavec/neplavec (nehodící se škrtněte)
(pro potřeby této přihlášky se plavcem rozumí dítě, které nepoužívá žádné pomocné pomůcky (např. kruh, rukávky atd...) k
plavání ve vodě a je schopno plavat s hlavou NAD vodou.
Dítě navštěvuje MŠ/ZŠ – třída:
Prosím o umístění dítěte spolu s …...............................................................................................................do stejného oddílu/chatky
Pořadatel nezaručuje v případě rozdílného pohlaví nebo věku dítěte.

STORNO PODMÍNKY:
V případě zrušení účasti dítěte na LDT po , účtujeme storno poplatek 1000,- Kč.
V případě zajištění náhradníka, se storno poplatek neúčtuje.
V případě zrušení účasti dítěte během tábora, pořadatel nevrací alikvotní část zpět nevrací.
Toto se nevztahuje na ukončení účasti dítěte na táboře z důvodů uvedených v bodě 3 c) až g) smluvních podmínek tábora. (viz
níže)
Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře a podepsanými smluvními podmínkami na korespondenční adresu pořadatele
LDT Garnataurus, Kounice 30, Vlastějovice, pošta Zruč nad Sázavou 285 22.
Platbu prosím převeďte ve prospěch účtu číslo: 257832232/0300 nejpozději do 30.4.2019.
Jako specifický a variabilní symbol uveďte prosím rodné číslo dítěte. Do poznámky uveďte jméno dítěte.
Svým podpisem přijímám a stvrzuji níže uvedené smluvní podmínky a souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na
webových stránkách www.garnataurus.cz, nebo jiných propagačních webech.
Datum:..................................Podpis zákonného zástupce................................................................

Smluvní podmínky LDT Garnataurus
1. Pořadatel přebírá od zákonných zástupců (rodičů) dítě na dobu trvání tábora a přebírá na tuto dobu za dítě
zodpovědnost.
2. Pro řádné přijetí dítěte na tábor je nutné zaslat přihlášku (postačí i sken).
3. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora a při jeho ukončení pouze zákonným zástupcům dítěte a osobě
zmocněné zákonnými zástupci na této přihlášce.
4. Zákonní zástupci souhlasí, že převezmou účastníka v době trvání tábora zpět neprodleně, nejpozději však do 24 hodin,
po výzvě Pořadatele nebo jím pověřeného zástupce (Hlavního vedoucího), zejména v těchto případech:
a) bude-li to vyžadovat zdravotní stav dítěte,
b) objeví-li se omezení, která znemožní další setrvání dítěte na táboře,
c) účastník bude přechovávat, poskytovat jiným nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné, návykové nebo obecně
nebezpečné látky, předměty, materiály a jedy,
d) účastník svévolně opustí areál tábora nebo vyhrazený prostor,
e) bude-li účastník svým chováním, agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo druhým,
f) způsobí-li účastník úmyslně zranění nebo škodu druhé osobě,
g) nebude-li účastník respektovat Táborový řád a pokyny pracovníků tábora, nebo se jiným způsobem hrubě proviní proti
vzájemnému soužití a druhé osobě.
V případě vyloučení účastníka z tábora z důvodů uvedených v bodech a) až g) hradí zákonní zástupci veškeré
náklady spojené s ukončením pobytu účastníka na táboře, jakož i vzniklé škody. Pořadatel nevrací alikvotní část
účastnického poplatku v případě ukončení pobytu dítě na táboře z důvodů uvedených v bodech c) až g).
5. Při odjezdu na tábor je nutné, aby zákonní zástupci nebo doprovod dítěte odevzdali tyto doklady (bez nichž je pořadatel
oprávněn dítě nepřevzít):
a) průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii,
b) řádně vyplněné a podepsané Prohlášení zákonného zástupce (tzv. bezinfekčnost), nesmí být starší než 1 den,
c) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na LDT Garnataurus, vystavený ošetřujícím lékařem dítěte.
6. Současně s dítětem zákonní zástupci předají pověřenému zástupci pořadatele veškeré léky, které dítě užívá,
a to v dostatečném množství na celou dobu tábora, v uzavřeném obalu označeném jménem a datem narození dítěte
a popisem, kdy a jak dítě lék užívá,
7. Veškerá zavazadla dětí označte visačkami se jménem a adresou. Do zavazadel vložte seznam věcí. Dětem jednotlivé
věci označte.
8. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za finanční hotovost a cenné věci dětí (včetně mobilních telefonů), vyjma
hotovosti a věcí uložených do úschovy u vedoucího. Výše kapesného je na vůli zákonných zástupců
dítěte
9. Přítomnost mobilních telefonů během konání tábora se zakazuje.
10. Pořadatel během tábora umožní dětem průběžný nákup sladkostí, pochutin, nealkoholických nápojů v táborovém kiosku.
11. Ubytování dětí je zajištěno v dřevěných srubech a zděné budově. Prosíme, aby si děti přivezly
kvalitní spací pytel opatřený jmenovkou, možný putovní výlet spojený se spaním ve volné přírodě.
12. Hygiena dětí je zajištěna dle platné normy, zázemí odpovídá běžným standardům, ve sprchách je k dispozici teplá voda, toalety
jsou vybaveny běžnými hygienickými potřebami.
13. Pořadatel zajišťuje dětem hodnotnou a vyváženou stravu dle platných norem, podávána je 5x denně. Pitný režim je zajištěn po
celý den. Je zakázáno zasílání, donášení nebo jiné doručování potravin podléhajících zkáze.
14. Pořadatel zajišťuje jako součást akce dopravu dětí na tábor a zpět. Místa odjezdu a příjezdu budou určena v pokynech
odeslaných 30 dní před začátkem akce. Doprovod účastníků při cestě do tábora i zpět je zajištěn pořadatelem pověřenými
osobami. Při individuální dopravě účastníka jsou zákonní zástupci povinni řídit se pokyny pořadatele. Sleva se neposkytuje.
15. Návštěvy zákonných zástupců a rodinných příslušníků nejsou zakázány, avšak pořadatel tábora návštěvy nedoporučuje.
Pořadatel si však vyhrazuje právo stanovit podmínky návštěvy. Návštěvy jsou povinny bezvýhradně uposlechnout pokyny
pověřených osob. Pořadatel vzhledem k táborovým aktivitám nemůže zaručit přítomnost dítěte v areálu tábora a jeho kontakt s
návštěvou, zejména, není-li předem ohlášena. Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit nebo omezit vstup návštěv do areálu tábora
a kontakt s účastníky, vyžadují-li to hygienické, zdravotní, organizační, výchovné nebo jiné závažné a nepominutelné důvody.
16. Zákonní zástupci účastníka jsou povinni v termínu stanoveném pořadatelem uhradit účastníkem způsobené škody.
17. Zákonní zástupci se zavazují uhradit celý účastnický poplatek. Výše, způsob a termín úhrady budou stanoveny pořadatelem v
první části této přihlášky. Pořadatel je oprávněn odmítnout nebo zrušit přihlášku nebo účast dítěte, nebude-li úhrada provedena
řádně. Pořadatel je rovněž oprávněn odmítnou přihlášku po naplnění kapacity tábora nebo přihlášku s vadami.
18. Pořadatel se zavazuje poskytnout účastníkům sjednané výše uvedené služby bez závad a v plném rozsahu, s výjimkou
překážek způsobených vyšší mocí.
19. Podrobné informace zašle pořadatel řádně přihlášeným účastníkům ve formě pokynů nejpozději 30 kalendářních dní před akcí.
20. Pořadatel si je vědom své odpovědnosti informovat bez zbytečného odkladu zákonné zástupce o všech závažných
skutečnostech, jež se jich nebo jejich dítěte týkají a které mohou mít podstatný a nezanedbatelný vliv na jejich jednání
a rozhodování. Ke komunikaci pořadatele nebo jím pověřených osob se zákonnými zástupci účastníka budou využívány
kontaktní údaje uvedené v první části této přihlášky. Pořadatel si vyhrazuje všeobecné právo ve všech případech upřednostnit
elektronické způsoby komunikace.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)

Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s potvrzením o Zdravotní způsobilost dítěte a
průkazem zdravotní pojišťovny.

Prohlašuji, že
dítě: ...........................................................................
narozené dne: ............................................................
bytem trvale: ...............................................................
nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem).
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy
v přírodě/na zotavovací akci do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .......................................
Dne ................................
………………………………………
Jméno a podpis zákonného zástupce:

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora:
Tel. do zaměstnání: .......................... Tel. domů: ..........................

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních 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:
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):
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 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 je 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

...... .......................
podpis a razítko lékaře

Doporučený seznam věcí na LDT
Spacák
Batoh
Kufr nebo větší cestovní taška– (především u mladších dětí je potřeba věci řádně označit)
Holinky - pro všechny věkové kategorie dětí jsou povinné!!!!
Pláštěnka - pro všechny věkové kategorie dětí je povinná!!!!
Spodní prádlo na každý den - pro mladší děti je potřeba přibalit i náhradní.
Ponožky na každý den + 2x teplejší - pro mladší děti je potřeba přibalit i náhradní
Boty s pevnou patou 2x - je možno přibalit i impregnaci.
Sandále do teplého počasí. Boty typu crocs pouze do srchy!!!!
Pyžamo 1x (teplejší)
Tepláky 3x
Krátké kalhoty 3x
Trička s krátkým rukávem 5x
Trička s dlouhým rukávem 3x
Mikina 2x
Větrovka 1x
Šátek, čepice, brýle s ochranným filtrem proti slunci
Plavky – pro neplavce rukávky, plavací kruh, pás
Velký ručník 1x
Malý ručník 1x
Lahev na pití
Baterku a náhradní baterie
Hygienické potřeby v taštičce (pasta na zuby, kartáček, mýdlo, šampon, krém na obličej, krém na opalování,
repelent, hřeben a krém na rty)
Psací potřeby, korespondenční lístky s nadepsanou adresou rodičů se známkou (minimálně 2x rodiče + ev. pro prarodiče)
Pytel na špinavé prádlo (stačí starší povlak na polštář)
Zámeček – ve srubech je možnost uzamknout si skříňku.
V chatkách není možnost připojení k el. síti, proto nedoporučujeme, aby si děti sebou brali mobilní
telefony, hudební přehrávače, laptopy aj. – (viz pokyny „Smluvní podmínky“)
Na tábor je zakázáno vozit dražší šperky a dlouhé lovecké nože, zbraně nebo jiné předměty, které mohou
způsobit poranění dítěte nebo jiných osob.
Kapesné – (Doporučujeme max. 500 Kč) – jedeme na jeden celodenní výlet a v areálu je táborový kiosek), prosíme
rozměňte celou částku na menší bankovky a odevzdejte v podepsané obálce s vyznačenou částkou a průkazu (kopií) pojištěnce při
odjezdu oddílovému vedoucímu.
Prosíme, abyste vzali v potaz skutečnost, že děti mohou oblečení nebo vybavení znečistit, poničit nebo jinak znehodnotit, či
ztratit. Proto prosíme, nebalte dražší nebo značkové vybavení!!
Možnost vyprání je pouze v nejnutnějších případech.

Adresa tábora je: LDT Garnataurus, Kounice 30, VLASTĚJOVICE, 285 22
Pište, pište, pište.
Děkujeme

