
 

Tábor lesní moudrosti, LT č. 01 
Podhradí nad Dyjí 

Základní informace: 
 

místo: Podhradí nad Dyjí 

charakteristika pravé táboření pro všechny zájemce od 10 do 18 let 

termín: sobota 28. 6. 2014 až sobota 5. 7. 2014 

ubytování: po dvojicích ve stanech s podsadou  

stravování: plná penze (jídlo 5x denně) + pitný režim 

věková kategorie: pro členy zájmového útvaru KLM od 5. do 9. třídy ZŠ  

kapacita: všichni, kteří chtějí jet 

cena: 1.600,- Kč  

program: plnění zálesáckých zkoušek 

hlavní vedoucí  Lubomír Pancho Richter, pancho.duhovka@gmail.com  
 
Způsob platby: 
1. převodem z účtu na účet SVČ Duhovka Břeclav u KB 
- číslo účtu 207 38 651 / 0100 
- variabilní symbol pro LT č. 01 je 20990001. Do kolonky zpráva 

pro příjemce je nutno napsat jméno a příjmení dítěte. 
2. fakturou (pro platby zaměstnavatelů), k vystavení faktury 

potřebujeme: 
- název a přesná adresa plátce 
- IČ a DIČ plátce 
- jméno a příjmení, adresa bydliště a RČ dítěte 
- jméno a příjmení, adresa bydliště rodiče uplatňujícího nárok na příspěvek 
3. hotově na SVČ Duhovka, Lidická 4 
- nahlaste jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte 
- pokladní den na Lidické 4 v Po a Čt 8:00 - 18:00 hodin 
Storno poplatky: 
Z provozních důvodů jsme nuceni požadovat informaci o nenastoupení dítěte na tábor v písemné 
nebo digitální podobě. Při stanovení stornopoplatků postupujeme takto: 
1. při oznámení neúčasti na LT deset a více pracovních dní před zahájením - bez stornopoplatku  
2. při oznámení neúčasti ze zdravotních důvodů nejpozději v první den tábora (nutno doložit 

lékařské potvrzení do konce tábora) - bez stornopoplatku  
3. v případech, které nesplňují bod 1. a 2. účtujeme stornopoplatek ve výši 70 % ceny tábora a 

30 % ceny tábora bude vráceno na účet ze kterého bylo zaplaceno  
 

Případné informace rádi zodpovíme osobně či telefonicky 

 

 

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA 
ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

Evidenční číslo posudku:  

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

IČ: 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:  

 

Datum narození posuzovaného dítěte:  

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného 

dítěte:  

 
Účel vydání posudku: 
 

Část  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)*) **) ...................................................... 
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): 
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.  
Poučení:   
Proti  části  A)  tohoto  posudku  je  možno podat podle ustanovení § 46 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.  

Jméno, případně 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:  

 

 



SEZNAM DOPORUČENNÝCH VĚCÍ NA TÁBOŘENÍ 
Potřeby táborové – noční 
1. Dobrý spací pytel (nejlépe péřový nebo z dutých vláken), vložka do spacáku 
2. Karimatka a deka na postel 
3. Noční prádlo (pouze na spaní!) – noční košile, pyžamo, teplákovku, čepice ad. 
4. balíček svíček, zápalky 
5. baterka s náhradními bateriemi 
 
Potřeby na čtrnáctidenní pobyt 
1. spodní prádlo – trenýrky, trička, ponožky apod. v dostatečném množství dle uvážení 
2. Dlouhé a krátké kalhoty pokud možno v nějaké přírodní barvě – na křiklavě strakaté 
3. Tepláková souprava nebo jiný vhodný oděv na sportování 
4. Košile, svetr, mikina, větrovka nebo jiná podobná bunda 
5. igelitová pláštěnka a gumové holínky do deště 
6. Vhodná obuv – pevné boty na chození (alespoň botasky), tenisky na sport, příp. i sandály 
7. Hygienické potřeby – ručník mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřebínek, šampón, krém na 
ruce a obličej, toaletní papír (1 role) 
8. Ručníky a kapesníky podle potřeby a uvážení. Šátek na krk a oči. 
9. Plavky,repelent,  opalovací krém příp. i sluneční brýle 
 
Tábornické potřeby 
1. Velký batoh, do kterého všechno sbalíte, malý batůžek na výlety 
2. Misku na jídlo a hrnek, nebo trojdílný ešus, lžíci, dvě hadry do kuchyně, utěrku na vlastní 
nádobí a 1 roli toaletního papíru – pracovní rukavice (stany a táborové stavby staví všichni) 
3. Nůž – nabroušený a dobře zajištěný v obalu (vhodnější  je dobrý zavírací nůž) 
4. „Kapsář“ do stanu – jednoduché zařízení s množstvím kapes, do kterého ve stanu budete 
dávat předměty denní spotřeby 
5. Kdo má – sekeru, uzlák, KPZ, laso, celtu 
 
Osobní věci (podle uvážení a potřeb) 
1. Zápisník, trhací blok (náčrtník), tužka, guma, propiska nebo popisovače 
2. Dopisní papír a známky podle uvážení 
3. Šití – alespoň černou a bílou nit, jehly, zavírací špendlíky, knoflíky apod. 
4. Peněženka s kapesným – dle uvážení  
5. Kdo má – hodinky, fotoaparát (ne drahý), dalekohled 
6. Kdo má – kytaru, harmoniku, flétnu či jiný hudební nástroj 
7. Kdo dlouhodobě užívá nějaké léky – vzít s sebou a upozornit zdravotníka 
8. Kdo má a potřebuje brýle 
9. Kdo má – občanský průkaz, zdravotní průkaz, průkaz na slevu ČD 
 
Všichni průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny(kopii přicvaknout k přihlášce) 
Všechna zavazadla, případně další věci si viditelně označte (monogramem apod.) 
Všechny věci sbalte do jednoho batohu (s výjimkou např. spacího pytle a karimatky, které lze 
sbalit zvlášť. 

Před nástupem na tábor zašleme na E-mail podrobnější pokyny k odjezdu 
 

 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR č. 01 
Tábor lesní moudrosti 

Podhradí nad Dyjí  
28. června 2014 – 5. července 2014 

 

Poplatek 1.600,- Kč odevzdejte spolu s přihláškou na Duhovka SVČ do 20. června 2014 
 

Jméno a příjmení: 
 
 

Adresa bydliště: 
 
 

 

  

Datum narození:  
Zdravotní 
pojišťovna: 

 
  

dobrý plavec průměrný plavec špatný plavec neplavec 
 
 

Škola: 
 

  
 Třída:  

 Telefonní čísla (dítě / matka / otec):  
 

  
 

  

e-mailová adresa pro zasílání informací: 
 
  

U svého dítěte upozorňuji zejména na: 
 

  
 

  

Hlásím se na LT „Tábor letní moudrosti“ pořádaný Duhovka – SVČ Břeclav, Lidická 4, 
v termínu 28. 6. 2014 – 5. 7. 2014 a zavazuji se, že budu dbát pokynů všech vedoucích 
a instruktorů a dodržovat táborový řád. Souhlasím s případným použitím mých fotografií 

pro archiv a propagační účely Duhovky. 
 
 
________________________________       ______________________________________ 
                         datum                                                             podpis účastníka 
 
Souhlasím s účastí svého syna / dcery na tomto táboře a zavazuji se uhradit poplatek  
1.600,- Kč do 20. června 2013. 
Souhlasím se stornopoplatky vyplývajícími z nenastoupení dítěte na LT. 
Souhlasím, že případné poplatky za zdravotní ošetření mého dítěte doplatím po skončení 
letního tábora oproti dokladu o zaplacení. 
Souhlasím s případným použitím fotografií mého dítěte pro archiv a propagační účely  
Duhovka – SVČ Břeclav 
 
 

 

________________________________       ______________________________________ 
                         datum                                                    podpis zákonného zástupce 
Tuto část vypisuje Duhovka: 

Datum platby, částka,  
způsob, kdo vyřizuje: 

    

 


