
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 

.......................................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................

Část  A)  Posuzované  dítě  k  účasti  na  škole  v  přírodě  nebo zotavovací akci
(např.  dětském  letním  táboře)  podle  vyhlášky  Ministerstva  zdravotnictví  ČR
č.106/2001 Sb.
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*) .................................
Posudek  je  platný  2 roky  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  bodu 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
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
posouzena, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:

____________________________________________________________________

Vztah k dítěti: _________________________________________________________

Oprávněná osoba převzal posudek do vlastních rukou dne: _____________________

                                                        __________________

*) Nehodící se škrtněte     podpis oprávněné osoby

Svaz skautů a skautek ČR
Středisko „Svatopluk“ Břeclav

IČ 45 65 91 33
Oddíl PLAMEN Břeclav

LT  PLAMEN 2018
základní informace

místo: Oslavany u Brna
charakteristika: Tábor 
termín: 30. 6. – 15. 7. 2018
ubytování: Podsadový stan, týpý
stravování: 5 x denně, táborníci se střídají při službách v kuchyni
cena: 2.700,- Kč  
hygiena: na táboře není elektrika, 1x za týden bude velké mytí v teplé

vodě, na základní hygienu se používá pitná voda

program
 soutěže, hry, výlety do okolí, sport, koupání
 tábornictví, přírodověda, rukodělné činnosti
 noční hry a hlídky, služby v kuchyni, práce
 celotáborová hra

Návštěvní den pro rodiče!!! v PÁTEK 6. 7. od dopoledne do večerního táboráku 
(přespání možné ve vlastních stanech).  Bližší informace sdělíme v Tomto týdnu na 
webových stránkách a na schůzce s rodiči . Byli bychom rádi, kdybychom se s Vámi mohli 
setkat. Prosíme, dojeďte v co největším počtu. 

způsob platby
1. hotově u vedoucího tábora

- na schůzce s rodiči nebo po dohodě u něj doma:
- Richard Hladký – Kecka, J. Fučíka 45, Břeclav
- tel.: 732 343 852 

2. fakturou (pro platby zaměstnavatelů)
k vystavení faktury potřebujeme vědět
- název a přesná adresa plátce
- IČO a DIČ plátce
- jméno a příjmení, adresa bydliště a RČ dítěte
- jméno a příjmení, adresa bydliště rodiče uplatňujícího nárok na 

příspěvek

storno poplatky
při nenastoupení dítěte na  LT a nenahlášení této skutečnosti 5 dnů před začátkem tábora si

ponecháme 30% jako kompenzaci spojenou s přípravou tábora:
 vedení tábora si vyhrazuje právo tento poplatek odpustit



SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
Případné informace rádi zodpovíme osobně či telefonicky.

Potřeby táborové – noční
1. Dobrý spací pytel (nejlépe péřový nebo z dutých vláken), vložka do spacáku
2. Nafukovací lehátko, karimatku a deku na postel
3. Noční prádlo (pouze na spaní!) – pyžamo, teplákovku, ponožky, čepice atd.
4. Balíček svíček, zápalky
5. Baterka s náhradními bateriemi

Potřeby na čtrnáctidenní pobyt
1. Spodní prádlo – trenýrky, trička, ponožky apod. v dostatečném množství 
2. Dlouhé a krátké kalhoty pokud možno v nějaké přírodní barvě – ne 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), kapesníky, šátek na krk
8. Plavky, opalovací krém, sluneční brýle, kšiltovka

Tábornické potřeby
1. Velký batoh nebo kufr, do kterého všechno sbalíte, malý batůžek na výlety
2. Misku na jídlo nebo ešus, hrnek, lžíci, dvě hadry do kuchyně, utěrku na vlastní nádobí
3. Nůž – nabroušený a dobře zajištěný v obalu
4.  Věci na schůzku - uzlák, KPZ, Zápisník korálků, Mauglího zápisník., nebo Orlích per
5. Skautský kroj

Osobní věci
1. Zápisník s tvrdými deskami nebo skautský deník, 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 (150 – 200,- Kč by mělo stačit)
5. Kdo má – hodinky, fotoaparát (na vlastní zodpovědnost)
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 - nezapomene dioptrické brýle
9. Kdo má – občanský průkaz, zdravotní průkaz, průkaz na slevu ČD

Všichni průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, nebo kopii
Na táboře všichni odevzdají 2 hadry do kuchyně a 1 roli toaletního papíru
Všechna zavazadla, případně další věci si viditelně označte!
Doprava zavazadel na tábor a z tábora bude zajištěna dodávkou, odvoz ve čtvrtek 28. 6. 2018!!!
Doprava táborníků na tábořiště bude vlakem a autobusem

   Více na schůzce s     rodiči – pondělí 18. 6. v 17 hod. v klubovně   

P Ř I H L Á Š K A    NA   T Á B O R

Tento díl  přihlášky odevzdat vůdcům oddílu do 22. 6. 2018

Jméno a příjmení: ____________________________________________________

Rodné číslo :______________________

Adresa bydliště :  ____________________________________   tel: ____________

Škola: ________________________________________    třída ______________

Zdravotní pojišťovna :           ____________________________________________

Pojištěn proti úrazu :           ANO   -    NE                plavec -      neplavec

U svého dítěte upozorňuji zejména na :       _________________________________

____________________________________________________________

Telefonní spojení na rodiče během tábora : ________________________________

___________________________________________________________________

Hlásím se na letní stanový tábor Plamen 2018 pořádaný Střediskem Svatopluk Břeclav a
zavazuji se, že budu dbát pokynů všech vedoucích a instruktorů a dodržovat táborový řád.
Souhlasím s případným použitím mých fotografií pro propagační účely

_____________________                  _____________________________________
                 datum                                 podpis táborníka

Souhlasím s účastí svého syna na LT a zavazuji se uhradit částku 2.700,- Kč do 22.6.2018. 
Souhlasím se storno poplatky vyplývajícími z nenastoupení dítěte na LT. 
Souhlasím s případným použitím fotografií mého dítěte pro propagační účely.

Beru na vědomí, že všichni účastníci tábora podléhají táborovému řádu a jeho nedodržení
může být potrestáno i případným vyloučením z tábora bez nároku na vrácení peněz.

___________________                       _____________________________________
               datum                         podpis zákonného zástupce
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