Závazná přihláška na:
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR „Léto v Bradavicích“
V TERMÍNU OD 15. 7. 2018 - 27. 7. 2018

Místo konání:

Maxov 12, 471 52 Sloup v Čechách

Sraz 15. 7.2018 mezi AGC fotbalovou arénou a bývalým zimním stadionem
do 1500 hodin. Příjezd 27. 7. 2018 ve 1400hodin

Jméno _____________________Příjmení ________________________
Datum narození __.__.________ r.č _________________/________
Adresa __________________________________PSČ _________ _____
Pokud to situace umožní, chtěl(a) bych být v družstvu
s___________________________________________________________
____________________________________________________________
Dítě je (zakroužkujte):

plavec

začátečník

neplavec

Zákonný zástupce dítěte:
Jméno _____________________Příjmení ________________________
Adresa __________________________________PSČ _________ _____
Telefonní číslo +420 ______ ______ ______
Platba hotovostní: pokladna OS ČČK , Jiřího Wolkera 2
Platba na účet OS ČČK:

6134501/0100

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………

Zdravotní karta
Jméno______________________ Příjmení________________________
Datumnarození ___.___.________Rodné číslo____________\_____
Pojišťovna_________________
Adresa______________________________________________________

Alergie_____________________________________________________
____________________________________________________________
Léky, které pravidelně užívá________________________________
____________________________________________________________
Zdravotní potíže____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Je nutné něco sledovat ? Ošetřovat ?________________________
____________________________________________________________
Vyjádření dětského praktického lékaře :

Je schopen výjezdu na letní tábot __________________________
Je dítě pravidelně očkováno_________________________________
Poslední antibiotika /jaké a kdy /__________________________
Alergie

/ potvrzení z alergologie /________________________

Datum ___.___.________

razítko a podpis____________________

I N F O R M A C E

P R O

R O D I Č E

Sraz 15. 7.2018 mezi AGC fotbalovou
arénou a bývalým zimním stadionem do 1500
hodin. Příjezd 27. 7. 2018 ve 1400hodin
- vyplněnou přihlášku odevzdejte ve vlastním zájmu co nejdříve,
nejpozději ale do 31. května 2018. Přihlášek je vydáváno více,
než je kapacita tábora (kapacita činí pouze 40 míst), a jistě
nechcete, aby Vaše dítě bylo mezi náhradníky. Vyplněnou
přihlášku odevzdejte na OS ČČK Teplice nebo zašlete na kontaktní adresu:
o OS ČČK Teplice
Jiřího Wolkera 2,
Teplice 415 01
tel 417 354 350
e-mail sa.he@seznam.cz
Veškeré Vaše dotazy je možno směřovat buď na tento e - mail nebo na tel.číslo.777 294
450
Další informace najdete na webové stránce tábora www.cckteplice.cz, www.mscckndp.cz –
tato adresa je vytvořena na sdílení fotek, videí a pro zasílání pošty svým ratolestem.

Prosíme rodiče, kteří si přihlášku vyzvedli a nechtějí nebo nemohou své děti na tábor
přihlásit, ať nevyplněnou přihlášku vrátí laskavě zpět, nebo dají alespoň zprávu, že
se jejich dítě tábora nezúčastní.

- částku

za pobyt je nutno uhradit nejpozději do 10. června 2018. Nebude-li Vaše platba
na našem účtu, do daného termínu, nebude Vaše dítě do tábora zařazeno a místo nabídneme
dalším zájemcům.

- cena

za pobyt je 4 800,- Kč. Při podání přihlášky je potřeba záloha 2000 Kč. Pro
úhradu použijte:
a) bankovní převod na účet:
6134501
kód banky 0100,
variabilní symbol- rodné číslo Vašeho dítěte – nezapomeňte ho uvádět, je
důležité při identifikaci platby. (Zaplatit do půlky května 2018)
b) placení v hotovosti v pokladně OS ČČK Teplice 1. patro:
po-čt 8 -15 hod.

-

při předání dětí vedoucímu je povinností odevzdat vyplněnou bezinfekčnost dítěte.
Nesmí být starší 3 dnů od datumu odjezdu. Také je zapotřebí předat vedoucímů
kartičku VZP a očkovací průkaz v průhledné obálce a podepsané léky.
adresa tábora je:
Letní tábor OS ČČK Teplice, Maxov 12, Sloup v Čechách, 471 52
Internetovou poštu můžete zasílat přes náš web www.mscckndp.cz kde budou i fotky
a videa, která budou i na fabebooku MS ČČK NDP.

Menším dětem pište hodně často je to pro ně velmi důležité. Na dopis či pohled
nezapomeňte uvést jméno dítěte! Nebo předejte nadepsané pohlednice vedoucím

-

pozdější nástup dítěte na tábor (lehké onemocnění, návrat z rodinné dovolené či
předchozího tábora atd.) nebo předčasný odjezd je potřeba vždy nahlásit. Nejlépe
opět na kontaktní spojení. Stejně tak i to, že dítě přivezete přímo na tábor třeba
z blízké chaty, abychom ho nečekali.
- pokud se po přihlášení nebude moci Vaše dítě z vážných zdravotních důvodů tábora
zúčastnit (vážný úraz, infekční onemocnění), oznamte to co nejrychleji. Pouze v
tomto případě Vám bude vrácena částka za pobyt.

- kapesné doporučujeme cca 200,- - 300,- Kč. Děti se dostanou jednou do města, jinak
je možnost zakoupení sladkostí ve stánku na jídelně.

- Z důvodu špatných zkušeností z předešlých let budou dětem
poskytnuty mobilní telefony pouze o poledním klidu, před večerkou a
popřípadě v osobním volnu. Pokud bude nutnost dítě kontaktovat
dostanete u autobusu lístek s kontakty. Veškeré informace o průběhu
tábora a fotky budou každý den aktualizovány na webu a facebooku.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ DĚTÍ NA TÁBOR:
menší batoh na výlety
2 teplákové soupravy
1 krátké kalhoty
spodní prádlo na 12 dní!!
1 slušné ošacení na cestu, výlety
a táborové diskotéky
6-8 triček
1 tričko s dlouhým rukávem
pláštěnku nebo nepromokavou bundu
s kapucí
3 ručníky, případně žínku
1-2 plavky
ponožky na 12 dní
2 mikiny nebo svetry
čepici nebo jinou pokrývku hlavy (proti slunci)
pyžamo nebo samostatně věci na spaní
šátek, kšiltovka
2 páry tenisek
holinky
boty na přezutí (jako doma) do pokojů
botaskysandále
sluneční brýle
Bílé triko na batikování – důležité k programu
Kostým čaroděje z Bradavic.
Spací pytel
mýdlo
kartáček na zuby s pastou
hřeben
baterka s náhradními bateriemi
hraje-li dítě stolní tenis a máte-li doma vlastní pálku a míčky, zabalte je
také
pro malé - punčochové kalhoty, polštářek na spaní, oblíbené spací zvíře a
věci
na oblíbené činnosti.
dopisní papíry a známkyu malých korespondenční lístky neboobálkys předepsanou
adresou
láhev na pití na výlety
propisovačku, pastelky - fixy
kapesné ve výši cca 200,- až 300,blok nebo sešit na psaní
kapesníky na 2 týdny
opalovací krém!!!!!!!!
přípravek proti klíšťatům!!!!!!!
Prosíme rodiče, aby dětem do 10-ti let napsali do kufrů seznam vybavení a
kufry balili s společně s dětmi. Děti i vedoucí tak budou vědět, co v kufrech
mají, což pomůže i při balení kufrů před odjezdem z tábora.
UPOZORNĚNÍ ZA CENNÉ VĚCI NAPŘÍKLAD:(MOBIL, PSP, NOTEBOOK ŠPERKY ATD…)
NERUČÍME…

PLNÁ MOC
Já níže podepsaná/ý ______________ ________________________
narozena/ý __.__.___ s bydlištěm ________________________________
Tímto zplnomocňuji
Paní Alexandru Svobodovou,narozenou: 26. 4. 1954,
Bytem - Školní
náměstí 306 Hostomice 417 52
k doprovázení mého dítěte:_______________ ___________________
narozena/ý ____.____._________ při návštěvách u lékaře.
Tato plná moc platí ode dne: 15. 7. – 27. 7. 2018
V Teplicích dne 15. 7. 2018
Podpis zmocnitele__________________

Souhlas
Já níže podepsaná/ý_____________ _____________narozena/ý___.___.______
Bydliště______________________________________________________________
Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera_______________ ______________
narozen/a ___.___.________ spala na letním táboře na horním lůžku
dvojpatrové postele.
Tento souhlas platí ode dne 15. 7. – 27. 7. 2018
V Teplicích dne 15.7. 2018
Podpis_______________________

Souhlas
Já níže podepsaná/ý_____________ ___________,narozena/ý___.___._______
Bydliště_______________________________________
souhlasím s tím, aby můj syn/dcera________ ________narozen/a__.__.____
byl zveřejňován na fotkách na webu, facebooku a médiích z LT.
V Teplicích dne 15.7. 2018
Podpis_______________________

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil
Dítěti______________ __________________
bytem______________________________________________________________
ani jeho rodičům nebo jiným osobám, které s ním žijí ve společné
domácnosti karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotnický dozor
nebo lékařský dohled) a že mi též není známo, že v posledním týdnu
přišlo toto dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve
společné domácnosti, do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto
mé prohlášení bylo nepravdivé, zejména jsem si vědom(a) toho, že bych
se v takovém případě dopustil(a) přestupku podle § 6 zákona č. 60/1961
Sb., pokud by nešlo o trestný čin.
V Teplicích dne 15. 7. 2018

čitelný podpis_________________

