
 

 

PIONÝR, z.s. - PS Heleny Bišové, Větrná 590, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO:68974582 
 

ZÁVAZNÁ přihláška na letní dětskou rekreaci – LDT RADOST Ohnišov 
 

 
Termín rekreace*): 1.BĚH (1.7.2017 – 15.7.2017) J. Vlas 2.BĚH (15.7.2017 – 29.7.2017) J. Škach 

 

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

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

Bydliště: .…………………………………………………………………………………………................................................ 

 
                   OTEC                        MATKA 
 
Jméno:  ………………...……………..……..………… ……..…………………..……...………..………… 

Bydliště:  ………………...……………..……..………… ……..…………………..……...………..………… 

   ………………...……………..……..………… ……..…………………..……...………..………… 

Zaměstnavatel: ………………...……………..……..………… ……..…………………..……...…………..……… 

Telefon:  ………………...……………..……..………… ……..…………………..……...…………..……… 

Email:   ………………...……………..……..………… ……..…………………..……...…………..……… 
 
 
Dítě je PLAVEC – NEPLAVEC*) (plavec – dítě, které samostatně uplave cca 50m) 
 
V případě výletu MŮŽE – NEMŮŽE*) mít dítě rozchod (ve skupině min. 2 a více dětí na cca 1 - 2 hod.) 

 

Alergie dítěte (léky, potraviny): ……………………………………………..……………………………………..……….………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Místo nástupu do autobusu*):  

KLÁŠTEREC   KADAŇ  CHOMUTOV  jiná dohoda: …………..………...……………….  
                                                  
POUČENÍ: 
Zákonní zástupci dítěte dávají souhlas správci, tedy sdružení Pionýr se sídlem: Senovážné nám. 24, Praha 1 (Sdružení), aby zpracovalo osobní 
údaje na přihlášce, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, přes určené zpracovatele, tj. 
základní články sdružení a jejich nadřízené složky a k tomu, aby správce mohl použít tyto údaje pro organizování a zabezpečení zotavovací 
činnosti. 
 
Berou na vědomí, že osobní údaje budou použity správcem především pro spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a to hlavně za účelem 
bezproblémového provozu zotavovacích akcí. Byli poučeni a souhlasí s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační směrnicí sdružení 
a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci.  Dále souhlasí s tím, že Sdružení či jeho organizační jednotky mohou pro vlastní potřebu 
(propagaci, apod.) používat zvukové, obrazové či jiné záznamy osob uvedených v přihlášce nebo záznamy, které byly osobou uvedenou 
v přihlášce vytvořeny. Souhlasí též s tím, že mu budou zasílány prostřednictvím e-mailu informace o akcích (tábory apod.) pořádaných PS Heleny 
Bišové, Klášterec nad Ohří. Berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat. 
 

 
 
V ……………………… dne: ....................   …..……………………  ……………..…….…... 
                  podpis otce             podpis matk 

*) nehodící se škrtněte 
 
Pozn.: Vyplněnou přihlášku a doplňující údaje vraťte obratem nejpozději do 30.4.2017 
            Poukaz zaplaťte nejpozději do 31.5.2017 na č. ú. 262004634/0600 dle Pokynů k pobytu 
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PIONÝR, z.s. - PS Heleny Bišové, Větrná 590, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO:68974582 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 

Speciální požadavky a důležitá upozornění: (umístění v oddíle či u oddílového vedoucího, spolubydlící ve stanu, apod.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PIONÝR, z.s. - PS Heleny Bišové, Větrná 590, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO:68974582 
 

POKYNY K POBYTU - LDT RADOST Ohnišov 2017 
 
Adresa letního tábora:  LDT „RADOST“  

OHNIŠOV    
517 84 

 
Cena poukazu: 4200,- Kč 

 
Platba poukazu:  
plaťte převodním příkazem na jméno dítěte na číslo účtu 262004634/0600 MONETA Money Bank, a. s.  
(jako VS uveďte RČ dítěte a do kolonky „Údaj pro vnitřní potřebu příkazce“ uveďte jméno a příjmení dítěte)  
Poukaz je nutné zaplatit do 31.5.2017 
V případě platby v hotovosti u přepážky MONETA Money Bank, a. s.  se od 1.3.2006 účtuje poplatek 50,- Kč 
 
 

Termíny běhů a hlavní vedoucí: 
 
1. BĚH  (1.7. 2017– 15.7.2017)       HV: Jiří Vlas, Chomutovská 232, 431 41 Údlice, tel.: 725 279 168 
2. BĚH  (15.7. 2017 – 29.7.2017)    HV: Jan Škach, Pionýrů 507, 431 51 Klášterec n.O., tel.: 724 939 046 
 
 
Odjezd:  KLÁŠTEREC N.O. - parkoviště u Kulturního domu  7 00 hod 
   KADAŇ – autobusové nádraží     7 15 hod 
   CHOMUTOV – parkoviště u divadla    7 45 hod 
 
Příjezd:  CHOMUTOV – parkoviště u divadla    18 00 hod 
   KADAŇ – autobusové nádraží     18 15 hod 
   KLÁŠTEREC N.O. - parkoviště u Kulturního domu  18 30 hod 
 
 

Ubytování: ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou, vybavených molitanovými matracemi 
 
Stravování: v objektu tábora je vlastní kuchyň (strava 5x denně) 
 
Na cestu s sebou: igelitový sáček, svačinu na cestu, pití v PET lahvi (na 5 hodin jízdy) 
 
Povinné vybavení do tábora: podepsaný vlastní spacák, prostěradlo, polštářek, pláštěnka, holinky, plavky, plátěná 
čepice (kšiltovka), tepláková souprava na spaní, boty do vody, baterka + náhradní baterie, role toal. papíru 
 
Ostatní vybavení do tábora: podle doporučeného seznamu věcí a dle uvážení rodičů na 14 dní pobytu ve stanech  
 
Kapesné: dle uvážení rodičů (2x výlet) 
 
 
PŘI  NÁSTUPU  DO  AUTOBUSU  ODEVZDAJÍ  RODIČE  VEDOUCÍMU  AUTOBUSU: 
 

- vyplněné „Prohlášení zákonných zástupců dítěte“ (datum podepsání je v den nástupu na tábor) 
- posudek o zdravotní způsobilosti  
- kartičku pojišťovny 
- léky podepsané celým jménem dítěte, včetně dávkování 

 
 

UPOZORNĚNÍ: 
 

- Nedoporučujeme dávat dětem s sebou drahé věci a vyšší kapesné, provozovatel za ně neručí 
- V objektu tábora není možno nabíjet mobilní telefony, provozovatel neručí za jejich ztrátu či poškození. 

Doporučujeme vůbec nedávat dětem mobilní telefony, pro případné spojení do tábora je možno využít 
mobilní telefon hlavního vedoucího (jezdíme do přírody ).  

- Na táboře je přísně zakázáno kouření, požívání alkoholu, drog nebo jiných omamných a psychotropních látek 
apod. V případě hrubého porušení kázně a zákazu - odvoz na vlastní náklady. 

 



 

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI 
 

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 zotavovací akci 

     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. 

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 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. 

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    jméno, příjmení a podpis lékaře 

          razítko poskytovatele zdravotních služeb 



 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 
 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ……………………………………………….…………………………..…………  

 

Datum narození  ……………………. bytem  ……………………………………..……………………………………………….. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař 

mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, 

které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dále prohlašuji, že jsem výše zmíněnému dítěti prohlédl hlavu a posílám dítě do kolektivu dětí bez vší a hnid. 

 

Dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora. 

 

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

 

V ………………………………………… dne*) …………………….. 

 

..………………………………. 

podpis zákonného zástupce dítěte 

 
*) Toto prohlášení musí být podepsané v den nástupu na tábor.  

 


