
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA STÁLÝ SKAUTSKÝ TÁBOR  
Forma odpočinku: letní dětská rekreace – zotavovací akce 

Organizátor: Junák – český skaut, středisko Zlaté Hory, z.s. 
Sídlo: U Koupaliště 482, 793 76 Zlaté Hory IČO: 63731002, ev. č. 811.04 

 

Místo konání:  Slezská Harta  

Termín konání:   
pro skauty a skautky 14 dnů  od soboty do pátku 10. – 23. srpna 2019,  poplatek 3.700,- Kč účastník 

pro vlčata první týden tábora od soboty do soboty 10. - 17. srpna 2019 poplatek 1.700,- Kč účastník 

pro světlušky 4. tříd 2. týden od soboty do pátku 17. – 23. srpna 2019   poplatek 1.600,- Kč účastnice 
 

V letošním roce náš tábor finančně podpořilo Město Zlaté Hory.  

Bez této dotace by musel být poplatek vyšší v průměru o 1.000,- Kč na účastníka.   

Závazně přihlašuji syna/dceru na výše uvedený letní skautský tábor: 
 

Jméno dítěte: ....………….......................................…...........… datum narození: …………………………….  
 

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

Zároveň beru na vědomí: 

- že pozdější příjezd či dřívější odjezd je možný jen po domluvě a tento příjezd či odjezd si účastník hradí sám  

- že při hrubém porušení kázně může být účastník vyloučen bez nároků na vrácení účastnického poplatku 

- že je třeba přihlášku odevzdat společně s potvrzením o zdravotním stavu dítěte do 30. dubna 2019 !!! 

- že účastnický poplatek je třeba uhradit vedoucím nebo na účet střediska nejpozději do 31. května 2019.  
Poplatek zahrnuje stravu, nájem tábořiště, dopravu tam i zpět a výdaje potřebné na chod tábora a programu. 

 (Účastnický poplatek, lze po domluvě zaplatit ve třech splátkách, poslední splatná nejpozději ale do 31. července.) 
 

Údaje o zákonném zástupci dítěte (rodiči):  Jméno a příjmení : ............................................................................. 
    

Ve Zlatých Horách dne: ..……...................   Podpis zákonného zástupce: .............................................................. 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE O BEZINFEKČNOSTI 

 

ODEVZDAT V DEN ODJEZDU VŮDCI TÁBORA! 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ..........................................................................……………. 

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 toto 

dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

 

Dítě je schopno zúčastnit se skautského tábora v době: ………………………………20….. 

 

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

 

V Zlatých Horách dne ………………….. 

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

(podpis zákonných zástupců  dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor) 

Adresa zákonných zástupců dítěte dosažitelných v období konání tábora: 

 

Jméno a příjmení: ..................................….................…………....... telefon:  .............................................. 

 

adresa: .....................................................................…………………………………………………….....    



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: …………………………………………… Datum narození: ……………………..  

Část A        Zdravotní pojišťovna (slovně): ………………………………………. 

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 

Potvrzuji, že 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) 

 

razítko zdrav. zařízení 

datum vydání posudku: ……………………………   podpis, jmenovka lékaře: ………………………… 
 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní 

způsobilosti. 
Poučení: Proti části A tohoto posudku je možné podat podle ustanovení §46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho 

přezkoumání do 10 dnů ode dne, jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických 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 a příjmení oprávněné osoby: …………………………………………….….. vztah k posuzovanému dítěti: ………………… 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ……………………….. podpis oprávněné osoby: ……………………. 

*) Nehodící se škrtněte. 

 

 

 

 
 

Co s sebou na tábor?  To je otázka? 
 
- pevnou pohodlnou dobře rozchozenou obuv, boty na sport, do vody (tenisky), sandály a gumáky! 
- kraťasy, dlouhé kalhoty, oddílovou mikinu, letní bundu 
- košili nebo triko s dlouhým rukávem, alespoň 2x tričko s krátkým rukávem, které ale má něco společného 

se skauty, tj. ze skautských akcí, oddílové tričko a samozřejmě krojovou košili + klobouk, baret či lodičku 
- hrubé ponožky, doporučujeme 5x tenké ponožky, 5x spodní prádlo, plavky,  

- oblečení, ve kterém budeš jenom spát! 
- malý a velký ručník, kartáček na zuby s pastou, mýdlo, šampon, hřeben, krém na opalování, krém po 

opalování, repelent, kapesníky, pokrývku hlavy – oddílovou kšiltovku 
- karimatku, spacák, celtu (kdo má), klidně i deku, čepici, rukavice 
- zápisník, tužku s gumou a propisku, skautskou stezku, uzlovačku, nůž, šátek, píšťalku, KPZ, 3x igelitový 

sáček, pláštěnku!!! Nějaké kapesní hry, křížovky, knihu, (kdyby nám déle pršelo) 
- ešus (nebo jakoukoliv misku, ze které budeš jíst), lžíci, hrníček, utěrku, baterku s náhradními bateriemi, 

svíčky, čutoru nebo láhev, ze které budeš pít na výpravách, kolíčky na prádlo a delší šňůru, na které si 
budeš sušit prádlo, staré noviny (ne časopisy), a „malířkou plachtu“ určenou na zakrytí nábytku při 
malování o velikosti 4x3m 

- svačinu a 1,5l pití na první den, věci které máš vzít pro družinu či pro celý tábor 
- prohlášení rodičů a bezinfekčnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, léky které užíváš 
- zavazadla povezeme autem až na místo tábora. Přesto věci, které by mohli promoknout 

bude dobré zabalit do igelitových pytlů, hlavně tedy spacáky.  

- Jako námořník budeš potřebovat navíc jedno čisté bílé tričko a jedno modro-bíle pruhované! 

 

- Vše zabal do kufru! JEDEME ve skautském tričku, šátku a oddílové kšiltovce 
 
Určitě doma nezapomeň dobrou náladu a úsměv na rtech. 

 


