OSTRÝ 2019
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče,
přihlásili jste své dítě na letní dětský tábor Ostrý 2019.
Tábor pořádá Mgr. Jan Veselý pro Základní školu Jakuba Arbesa Most a širokou veřejnost.
Věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím k odjezdu, pobytu a návratu Vašeho
dítěte z tábora.

ODJEZD: sraz v NEDĚLI 14. července 2019 ve 12:15 hod. na parkovišti u VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
V Mostě! Doprava dětí z Mostu do Blatné vlakem a z Blatné busem až do tábora. Zavazadla nákladním
autem, nakládka u nádraží před odjezdem. Vybavte prosím dítě svačinou a pitím na cestu do malého
batohu!
NÁVRAT: v SOBOTU 27. července 2019 ve 14:45 hod. na parkoviště U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
V Mostě (v případě změny bude upřesněno na stránkách tábora v den odjezdu)
Náležitosti k odjezdu, bez nichž nebude dítě do tábora přijato (kromě bezinfekčnosti bude vše vráceno).
Odevzdat v den odjezdu u vlaku:
- Posudek o zdravotní způsobilosti (má platnost 2 roky od data vystavení, vystaví dětský lékař za
poplatek 50 – 100 Kč)
- Bezinfekčnost (prohlášení na druhém listu)
- Průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny (přiložte prosím kopii místo originálu)
- Máte-li očkovací průkaz JPP, přiložte jej také k dokumentaci (možno i kopii)
- Léky, které dítě užívá (označené jménem a s vyznačenou frekvencí užívání)
- 500,- Kč v nezalepené obálce označené jménem a příjmením dítěte (jako hotovost na výlety
a další oddílové zážitky, vstupy a doprava na koupaliště apod.). S částkou hospodaří oddílový
vedoucí, zůstatek bude dítěti vrácen v den odjezdu z tábora.
- Můžete odevzdat peněženku nebo obálku s dalším kapesným, označenou jménem a příjmením dítěte
(doporučujeme maximálně 500 Kč, menším dětem v drobných, nejlépe ve 20 Kč).
DALŠÍ VYBAVENÍ:
- prosíme, snažte se vše zabalit do jednoho OZNAČENÉHO zavazadla, max. do dvou. U menších dětí
přidejte jmenovky na oblečení a pytel na špinavé věci
- osobní prádlo dle vlastního uvážení, tábor bude laděn spíše sportovně, proto doporučujeme tepláky,
kraťasy, trička a další sportovní oblečení, teplé ponožky a mikinu či svetr – pro případ nepříznivého
počasí (doporučujeme dát zvlášť spodní prádlo, ponožky a trička do podepsaných igelitových tašek)
- hygienické potřeby (2-3x ručník – ne velké osušky, špatně schnou, sprchový šampon 2v1, kartáček
s pastou, opalovací krém, toaletní papír), pyžamo, kapesníky, vlhčené ubrousky, 2x velký repelent ve
spreji!, ne s pumpičkou (děti se 2x – 3x denně stříkají)
- chatky i stany jsou vybaveny spacáky s povlečením, doporučujeme však dítě vybavit vlastním
spacákem, polštářkem (pokud máte)
- plavky, ručník nebo osušku k vodě, pláštěnku, čepici proti sluníčku, sluneční brýle, doporučujeme
gumové pantofle (crocsy) ne žabky
- pevné boty, sportovní obuv, holinky, fungující baterku, příp. ramínka na oděv.
- batůžek na výlety, podepsaná láhev na pití (stačí i PET – láhev 0,75ml – 1l ). Nevhodná je termoska!
- má-li dítě vlastní plovací vestu, můžete přibalit i tu
- drobné hry (karty, šachy, sudoku), knížku a psací potřeby (papír, obálky, známky)
- menším dětem doporučujeme předepsat adresy na pohledy, které Vám mají posílat
- maska – přibalte dítěti bavlněné bíle tričko s krátkým rukávem vhodné pro batikování
- v táboře je ZAKÁZÁNO používat jakékoli elektrické spotřebiče (fén, kulma, žehlička na vlasy,
varná konvice, vařič apod.)
- za mobily, tablety, MP3 přehrávače a jiné cenné věci neneseme žádnou odpovědnost, děti si je
berou na vlastní riziko!!!
- o aktuálním dění na táboře Vás budeme pravidelně informovat na webových stránkách
www.tabor-ostry.cz
V případě nutného kontaktu s dítětem lze volat na mobilní telefon č: 734143187 – Jan Veselý
Korespondenční adresa tábora: Dětský tábor Most, Chatová osada Ostrý, Blatenka, 388 01 Blatná

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti ...........................................................................,
bytem ................................................................................ karanténní opatření a že mi není známo, že by v posledních
14 dnech přišlo toto dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, do styku s osobami,
které onemocněly přenosnou nemocí. Zároveň potvrzuji, že dítě je zdravé.
Jsem si vědom/a právních následků v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
Pokud nezaškrtnete žádnou z možností, NEMŮŽE se dítě následujících aktivit zúčastnit!!!
Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo jízdy na lodičce ANO – NE
Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo jízdy na koni

dítě je PLAVEC – NEPLAVEC *

ANO - NE

Seznámili jsme se podrobně se zněním zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotnické péče, ve vztahu k
výjezdu mé dcery/syna na letní dětský tábor.
Souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého dítěte zdravotníkovi tábora
ANO - NE

V Mostě dne** 14. 7. 2019

.............................................................
Podpis zákonného zástupce

*nehodící se škrtněte
**toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před odjezdem na zotavovací akci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlas rodičů s poskytnutím lékařské péče
Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách může
dojít k situaci (která není v zákoně uvedena jako výjimka), že bude
ošetřující lékař vyžadovat souhlas rodičů k provedení lékařského úkonu.
Jedná se o tzv. poskytování "odkladné péče". Konzultovali jsme celou situaci
s ministerstvem zdravotnictví a s právním oddělením strakonické nemocnice a
dospěli jsme k závěru, že je nutné v takovém případě přivolat rodiče na
místo osobně, neboť jsou jediní, kteří mohou od lékaře získat kvalifikované
informace a na základě nich se rozhodnout o provedení, či neprovedení
lékařského zákroku.
O odkladnosti péče rozhoduje vždy ošetřující lékař a nelze tedy dopředu
vyjmenovat případy, kdy bude takový souhlas požadován. Stejně tak není možné
dopředu zplnomocnit k takovému souhlasu nikoho ze zodpovědných pracovníků
tábora.
Rádi bychom vás na tuto skutečnost upozornili, aby následně v průběhu tábora
nedocházelo ke zbytečnému prodlení v ošetření vašich dětí. Věříme,
společně s vámi, že takový souhlas nebude potřeba.
Aktualizace: s účinností nového Občanského zákoníku došlo ve zmíněném zákoně k úpravám různých pojmů, k věcným změnám
nicméně dle dosavadních zpráv nedochází. Situaci dále sledujeme.
Mgr. Jan Veselý
hlavní vedoucí

POTVRZENÍ PRO VÁS
lze použít pro získání příspěvků ZP apod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POTVRZENÍ O ÚČASTI A UHRAZENÍ TÁBORA
Potvrzuji, že ………………………………….……… narozen/a ……………………….… je přihlášen/á
na letní dětský tábor Ostrý 2019, který se koná v termínu od 14. do 27. 7. 2019 v táborové osadě Ostrý u
Blatné. Dále potvrzuji, že částka …………….………….. Kč byla uhrazena na účet organizátora tábora
dne……………………………...

V Mostě ………………….

Jan Veselý
HV a organizátor tábora

