
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE 

na LDT 2021 

ŠÉBA  - VESELÁ MYSL z.s. 
 

 

Termíny:          1.7. - 17.7.2021                  cena : 6:990,- Kč          

                                1.7. - 10.7.2021                  cena : 4:400,- Kč   

        

 Žádáme o nevratnou zálohu 1.500,-Kč po přijetí přihlášky 

 

 

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

 

Datum narození:................................................... Rodné číslo:............................... 

 

Bydliště:.................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Zdravotní pojišťovna:................................................... Chodí do:....................třídy 

 

Žádám, aby mé dítě bylo ve stejném oddílu s …….…............................................ 

                                                                           (jméno a příjmení kamaráda/ky) 

 

 

Jméno a příjmení otce:............................................................................................. 

 

Tel. spojení dostupné běhen pobytu: ……………………………………………... 

 

Jméno a příjmení matky:.......................................................................................... 

 

Tel. spojení dostupné během pobytu: …………………………………………….. 
 

 

Souhlas s použitím rodného čísla 
Souhlasím, 

že Občanské sdružení ŠÉBA, může použít rodné číslo mého dítěte 

 

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

jako Variabilní symbol pro platbu letního tábora 2021 

 

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

podpis 



 

Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte 
 

 

 

Jméno(-a) a příjmení dítěte : …………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození : …………………………………………… Zdravotní pojišťovna : ………………… 

 

Adresa trvalého pobytu : ………………………………………………………………………………… 

                

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

         

                        

Posuzované dítě :   je zdravotně způsobilé *) 

 

                                není zdravotně způsobilé  *) 

 

                                je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): *) 

 

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

 

Potvrzujeme, že dítě :  se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním                  ANO – NE *) 

  

                                    je proti nákaze imunní ( typ/druh ): …………………………………………………… 

                                                          

                                    má trvalou kontraindikaci proti očkování ( typ/druh ): ………………………………... 

 

                                    je alergické na : ………………………………………………………………………… 

 

                                    dlouhodobě užívá léky ( typ/druh, dávka): …………………………………………….. 

 

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

 

Jiné sdělení lékaře: 

 

 

 

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

datum vydaní posudku                                                                                    razítko a podpis lékaře 

 
Potvrzení se vydává jako doklad zdravotní způsobilosti dítěte absolvovat školu v přírodě, kurz plavání, dětský tábor, sportovně-

rekreační akce apod. Potvrzení je platné 1 rok od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně 

zdravotní způsobilosti. 

 

*) Nevhodné škrtněte. 

 
Poučení: Proti časti A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, 

ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. 

Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozující mu zdravotnické zařízení vlastním 

jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním 

jménem) návrhu nevyhoví, předloží je jako odvolání odvolacímu organu. 

 

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

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 



    

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
 

Potvrzuji, že mé dítě: 
 
 

Narozené: 
 
 
 
Nemá lékařem nařízenou karanténu, není infekčně nemocné a v poslední době se nedostalo do styku s osobou, která 

nemá lékařem nařízenou karanténu nebo je infekčně nemocná. Jsem si vědom (-a) právních následků, které by mě 

postihly, 

kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Prohlašuji, že dítě se za poslední tři týdny nedostalo do styku s parazity. 

Souhlasím s podmínkami táborového řádu, jemuž podléhá každý účastník tábora, zároveň si uvědomujeme, 

že nedodržení těchto podmínek může vést k vyloučení. S tím jsme seznámili i naše dítě. 

Bereme tímto na vědomí, že návštěvy rodičů v táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů doporučeny. 

Prohlášení rodičů nesmí být starší 3 dnů a dítě je povinně odevzdá při nástupu k odjezdu do tábora. 

 

Datum (ne starší než dva dny před odjezdem): 
 
 
Podpis zákonného zástupce: 
 

 
 

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU 
 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že se dítě může zúčastnit a společného ubytování dětí, a také i s tímto souhlasím: 

 
Datum:                                  Podpis zákonného zástupce: 
 
 

 

PŘEDÁNO PŘI ODJEZDU 

KARTIČKA zdravotní pojišťovny: ANO/NE    

LÉKY s rozpisem dávkování a užívání:   ANO/NE 

 

*) Pozn.: Nehodící v rámečku škrtněte 

 

 

Alergie: 

Trvalé užívání léků: 

Upozorňuji u dítěte na: 

 

DÍTĚ je: *) 
 

je dobrý plavec  

plave s pomůckami 

je neplavec 

 



DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

 

Holínky a pláštěnka jsou nutné. 

 
Žádáme rodiče, aby dětem přibalili spacák, boty do vody, malým dětem doporučujeme věci 

podepsat. Ještě 

prosíme o tričko na, které by děti mohly malovat. Děkujeme. 

 

Nedoporučujeme dávat dětem na tábor elektronické hry, drahé hodinky, mobilní telefony a 

další cenné předměty. NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! 

Naše doporučení nedávat dětem s sebou mobilní telefony, má své opodstatnění. Nejen možnost 

ztráty, krádeže či mechanického poškození, ale i výkyvy počasí (vlhko) přístroje zbytečně ničí. 

  

KAPESNÉ: 

Na nákupy pohledů a cukrovinek doporučujeme dát dětem kapesné dle Vašeho uvážení.  

Výdaje za občerstvení na výletech hradíme, ale ze zkušeností víme, že děti rády nakupují dobroty 

,, ze svého", proto je kapesné nutné k doladění prázdninové pohody. Ohledně ztrát příp. krádeží 

dětského kapesného se nám osvědčila následující praxe - oddílový vedoucí peníze uschová a během 

tábora z nich vydává menší částky na útraty v táborovém kiosku a na celodenní výlety. 

 

NÁŠTĚVY: 

Žádáme rodiče, aby děti nenavštěvovali, návštěvy narušují průběh tábora. Počítáme s tím, že 

některým dětem, zvláště budou-li na táboře poprvé, se v prvních dnech bude stýskat - nemusíte se 

obávat, 

budeme se jim věnovat. Je však potřeba dětem často psát. 

 

Seznam věcí 

 

 11,18 x spodní prádlo                               1 x spací pytel 

 11,18 x ponožky                                       1 x hyg. potřeby 

 3,5 x triko dlouhý rukáv                           1 x sluneční brýle 

 5,10 x triko krátký rukáv                          1 x blok a psací potřeby 

 3,5 x tepláky                                             1 x batoh na výlet 

 3,5 x kraťasy                                             1 x oblečení na cestu 

 3,5 x mikina nebo svetr                            1 x lahev na pití 

 1 x teplá bunda                                         1 x baterka na svícení 

 2 x plavky                                                 1 x pláštěnka 

 1,2 x pyžamo                                            1 x nepromokavá bunda 

 1 x boty do vody                                       1 x šátek 

 1 x holínky                                               1 x čepice nebo jiná pokrývka hlavy 

 2 x tenisky                                                1x triko na pokreslení 

 1 x sandály                                               1x pytel na špinavé prádlo 

 2,4 x ručník                                              1x osuška 

 1 x balení papírových kapesníků 

 

Malým dětem doporučujeme obálky, pohledy či korespondenční lístky nadepsat adresami. 

 

Hygienické potřeby – kartáček na zuby, pasta, hřeben, sponky, gumičky, 

opalovací krém, sprej proti klíšťatům, sprchový gel 



 

Přihlášku a ostatní dokumenty přineste prosím k odjezdu. 

Přihlašujte se prosím na emailovou adresu bubu1000@seznam.cz 

nebo na tel.č. 776 597 240 

do emailu stačí napsat jméno a datum narození dítěte, případně s kým by chtělo být 

v oddíle. 

Po přihlášení prosíme o zaplacení nevratné zálohy 1.500,-Kč 

 

Platba převodním příkazem nebo složenkou, co nejdříve nebo nejdéle v den odjezdu na tábor 

na částku dle termínu tábora 

bankovní účet č.: 43-1416250227/0100, variabilní symbol = rodné číslo dítěte 

Rodné číslo uvádějte pro lepší identifikaci platby. 

Po tel. domluvě je možno platbu provést na splátky. 

 

Více informací o táboře najdete na internetových stránkách: 

www.kamarad.estranky.cz 

www.facebook.com/TABORSEBA-VESELAMYSL 

 
nebo na tel. čísle hlavního vedoucího: p. Šebánek 724 211 942 

zástupce hlavního vedoucího: sl. Nováková 776 597 240 

 

Odjezd 1.7.2021  / čtvrtek / sraz dětí v 8:30 hod odjezd v 9:00 hod. 

z parkoviště v ulici Cíglerova 1083/18 na trase metra B Rajská Zahrada 

 

Příjezd 17.7.2021 / sobota / na odjezdové místo mezi 11:30 – 12:00 hod. 

 

Týdenní pobyty končí v sobotu vyzvednutím dítěte v místě konání tábora. 

 

Vyplněnou přihlášku, prohlášení o bezinfekčnosti, léky s rozpisem užívání odevzdejte u 

odjezdu společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny. 

 

 Zrušení pobytu: více jak 30 dní -150Kč 

29 - 15 dní 20% 

14 - 8 dní 30% 

7 - 5 dní 50% 

4 a méně 80% 

 

adresa tábora 

RS NESMĚŘ 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

594 01 

Na obálku pište jméno dítěte a oddíl 

 

 

 

mailto:bubu1000@seznam.cz
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