
ŠÉBA – VESELÁ MYSL z.s.
pořádá 

  INDIÁNSKÉ LÉTO 2022
zve

                       tebe, jeho, jí no všechny,
              kdo chtějí prožít letní dobrodružství

plné stopování zvěře, šifer, šamanského
umění, indiánských dovedností

a mnoho dalších překvapení

  TERMÍNY :
1.7. - 16.7.2022  15 dní   cena : 7.600,-
1.7. -   9.7.2022    9 dní   cena : 5.000,-

KDE :  Pouštní prérie RS NESMĚŘ     
                        Velké Meziříčí          

                                       

 
 
       UBYTOVÁNÍ :  TEE PEE                                                
                           4 lůžkové chatky
                          

                              
                                  STRAVA :  co si kdo uloví, to si uvaří  :o)
                                                        5 x denně s pitným režimem

                  
                                                                                          
KDO : NÁČELNÍCÍ A ŠAMANKY
               školení vedoucí a zdravotnice

CENA ZAHRNUJE :
dopravu, ubytování, stravu, výlety, pojištění,ceny pro děti

Kontakt :
Johana Nováková  776 597 240   bubu1000@seznam.cz
fb/Tábor Šéba – Veselá Mysl
www.taborveselamysl.cz
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ŠÉBA – VESELÁ MYSL z.s.
Cíglerova 1083/18
198 00 Praha 9
IČ: 285 58 812
Tel.: + 420 776 597 240
E-mail: bubu1000@seznam.cz
www.taborveselamysl.cz

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ŠÉBA – VESELÁ MYSL 2022

Místo konání tábora : RS Nesměř, Velké Meziříčí,  www.rekreacnistrediska.cz

Termín : 1.7. - 16.7. 2022     cena : 7.600,- Kč        1.7. -  9.7. 2022      cena : 5.000,- Kč
Po přihlášení prosíme o zaplacení nevratné zálohy 1.500,-

zbytek částky, uhraďte nejdéle v den odjezdu na tábor
 účet : 43-1416250227/0100 variabilní symbol : datum narození dítěte , zpráva pro příjemce jméno a příjmení

dítěte
 
Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………………….. Zdrav. Poj. : ……………

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

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

tel.: ………………………………………………… e – mail : ………………………………………

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

tel.: …………………………………………………. e – mail : ……………………………………...

ZMOCNĚNÁ OSOBA, KTERÁ JE OPRÁVNĚNA PŘEDAT / VYZVEDNOUT DÍTĚ :

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

tel.: …………………………………………………. e – mail : ……………………………………...

DŮLEŽITÉ INFORMACE O DÍTĚTI ( dieta, alergie, fobie apod. )

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Potvrzuji, že můj syn/dcera je plavec/neplavec ( nehodící se škrtněte )
Plavcem se rozumí dítě, které nepoužívá podpůrné pomůcky na plavaní ( např: kruh, rukávky 
apod. )

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM ( nehodící se škrtněte ) se spaním dítěte na palandách.

Dítě navštěvuje MŠ/ZŠ/SŠ, třída : …………………………………

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a se Smluvními podmínkami tábora ŠÉBA – VESELÁ MYSL 
Souhlasím se zveřejněním fotek mého dítěte na webových stránkách spolku ŠÉBA – VESELÁ MYSL

Datum : ……………………..        Podpis zákonného zástupce : ……………………………………
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Smluvní podmínky tábora ŠÉBA – VESELÁ MYSL
1. Pořadatel přebírá od zákonných zástupců (rodičů) dítě na dobu trvání tábora a přebírá za ně zodpovědnost.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání tábora a při jeho ukončení pouze zákonným zástupcům dítěte a osobě zmocněné 

zákonnými zástupci na této přihlášce.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na letním táboře a zákonný zástupce souhlasí, že dítě převezme neprodleně zpět přímo v 

místě konání tábora, nejpozději však do 24 hodin, po výzvě pořadatele nebo jím pověřeného zástupce (hlavního vedoucího), zejména v 
těchto případech:
  a ) bude-li to vyžadovat zdravotní stav dítěte,
  b ) objeví-li se omezení, která znemožní další setrvání dítěte na táboře,
  c ) účastník bude přechovávat, poskytovat jiným nebo užívat   alkoholické nápoje nebo jiné       
       omamné, návykové nebo obecně nebezpečné látky, předměty, materiály a jedy,
  d ) účastník svévolně opustí areál tábora nebo vyhrazený prostor,
  e ) bude-li dítě svým chováním, agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě 
       nebo druhým
  f ) způsobí-li dítě úmyslně zranění nebo škodu druhé osobě,
  g ) nebude-li dítě respektovat Táborový řád a pokyny vedoucích tábora nebo se jiným
       způsobem hrubě proviní proti vzájemnému soužití a druhé osobě.
V případě ukončení pobytu dítěte na táboře z důvodů uvedených v bodech 3a – 3g hradí zákonný zástupce veškeré náklady spojené s 
ukončením pobytu dítěte na táboře, jakož i vzniklé škody. V případě ukončení pobytu dítěte na táboře z důvodů  uvedených v bodech 3c – 
3g Smluvních podmínek tábora ŠÉBA – VESELÁ MYSL se nevrací žádná částka.

4. Při odjezdu na tábor je nutné , aby zákonný zástupce nebo doprovod dítěte odevzdali tyto doklady ( bez nich je pořadatel oprávněn dítě 
nepřevzít ):
  a ) vyplněnou přihlášku,
  b ) kopii průkazu zdravotní pojišťovny
  c ) řádně vyplněné a podepsané Prohlášení zákonného zástupce (tzv. Bezinfekčnost), která 
       nesmí být starší než 1 den
  d ) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře, vystaveného ošetřujícím 
       lékařem ( nebo kopii tohoto posudku ), nesmí být starší 24 měsíců

5. Současně s dítětem zákonný zástupce předávají pověřenému zástupci pořadatele veškeré léky, které dítě užívá, a to v dostatečném 
množství na celou dobu tábora, v uzavřeném obalu označeném jménem a datem narození dítěte a popisem, kdy a jak dítě lék užívá.

6. Veškerá zavazadla dětí označte visačkami se jménem.
7. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za cenné věci ( mobilní telefony, mp3 přehrávače , fotoaparáty, elektroniku apod. ) a finanční hotovost, 

vyjma finanční hotovosti a věcích uložených do úschovný u hlavního vedoucího nebo jim pověřených oddílových vedoucích. Výše 
kapesného je na vůli zákonného zástupce dítěte, doporučujeme 400,- Kč

8. Přítomnost mobilních telefonů nedoporučujeme ; v případě, že dítě bude používat mobilní telefon, pořadatel si vyhrazuje omezit jejich 
použití. Pro telefonní kontakt s dětmi využijte telefonní spojení na zástupce hlavního vedoucího.

9. Ubytování dětí je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách. Lůžkoviny jsou zajištěny. Prosíme o zajištění spacího pytle, děti budou přespávat v 
lese v přístřešcích.

10. Hygiena je zajištěna dle platné normy, zázemí odpovídá běžným standardům,ve sprchách v je k dispozici teplá voda,umývárny a toalety 
jsou vybaveny běžnými hygienickými potřebami.

11. Pořadatel zajišťuje dětem hodnotnou a vyváženou stravu dle platných norem, podávána je 5x denně. Pitný režim je zajištěn po celý den. Je 
zakázáno zasílání, donášení nebo doručování potravin podléhajících zkáze. Z tohoto důvodu jsou zásilky kontrolovány.

12. Pořadatel zajišťuje jako součást akce dopravu dětí na tábor a zpět. Místa odjezdu a příjezdu jsou uvedena v pokynech. Doprovod dětí při 
cestě do tábora i zpět je zajištěn pořadatelem. ( pouze při týdenním pobytu je zákonný zástupce poučen o vyzvednutí dítěte v místě konání 
tábora )

13. pověřenými osobami. Při individuální dopravě dítěte je zákonný zástupce  povinný řídit se pokyny pořadatele. U týdenních pobytů si 
zákonný zástupce vyzvedá dítě v místě konání tábora, po domluvě s pořadatelem, kdy má dorazit, aby nenarušil táborový program.

14. Návštěvy  nejsou zakázány, avšak pořadatel tábora návštěvy nedoporučuje. Pokud na nich zákonný zástupce trvá, pak jsou umožněny po 
předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora a to tak, aby nenarušovaly chod a atmosféru tábora a jeho účastníků.

15. Na všechny účastníky se vztahuje schválený táborový řád a denní program, se kterým budou děti seznámeni při příjezdu na tábor a mají 
povinnost se jimi řídit. Při  porušení táborového řádu jsou v případě škody na majetku zákonní zástupci dítěte povinní uhradit danou 
dítětem způsobenou škodu v termínu stanoveném pořadatelem.

16. Pořadatel je oprávněn odmítnou nebo zrušit  přihlášku nebo účast dítěte , nebude-li úhrada provedena řádně. Rovněž je oprávněn 
odmítnout přihlášku po naplnění kapacity tábora nebo přihlášku s vadami.

17. Pořadatel se zavazuje poskytnout účastníkům sjednané výše uvedené služby bez závad a v plném rozsahu, s výjimkou překážek 
způsobených vyšší mocí.

18. Pořadatel si je vědom své odpovědnosti informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce o všech závažných skutečnostech, které 
se jich nebo jejich dítěte týkají nebo kterou mohou mít podstatný a nezanedbatelný vliv na jejich jednání a rozhodování. Ke komunikaci 
pořadatele nebo jim pověřených osob se zákonnými zástupci účastníka budou využívány kontaktní údaje uvedené v první části této 
přihlášky, Pořadatel si vyhrazuje všeobecné právo ve všech případech upřednostnit elektronické způsoby komunikace.

19. STORNO PODMÍNKY LDT 2022
od 45 do 35 dne před odjezdem ….. 20%             od 35 do 20 dne před odjezdem ….. 50%
od 20 do 10 dne před odjezdem ….. 80%             od 10 do dne odjezdu 100% 
storno z důvodu nemoci  ….. 30 %
V případě zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje. Storno poplatky nejsou účtovány v případě, kdy plnění smlouvy znemožní 
vyšší moc (epidemie, živelná pohroma, stav ohrožení) či vládní nařízení, která neumožní uskutečnit zotavovací aktivity v uvedením 
termínu.
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře

                                                                      Evidenční číslo posudku : ……………………………………………………

1) Identifikační údaje poskytovatele zdravotnických služeb a posuzované osoby

Poskytovatel                                                                                            Posuzovaná osoba

Název : ……………………………………..       Jméno a příjmení : …………………………………………..

Adresa : ……………………………………        Datum narození : ……………………………………………

IČ : ……………………………… ………..        Adresa ( trvalého pobytu ) : …………………………………

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

2) Účel vydání posudku : ………………………………………………………………………………………

3) Posudkový závěr :

A) Posuzované dítě k účasti na dětském táboře  *) nehodící se škrtněte

      je zdravotně způsobilé 

      není zdravotně způsobilé

      je zdravotně způsobilé s omezením : ……………………………………………………………………….

B) Potvrzení o tom, 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 alergická na :  ………………………………………………………………………………………….

     e) dlouhodobě užívá léky : ………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………………

     Datum posledního očkování tetanus : ………………………………………………

4) Proti budu 3, části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č.373/2011Sb.,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 zdravotního posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru 
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzovaná, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

5) Oprávněná osoba :

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

Převzal(a) posudek do vlastních rukou dne : …………………..

Vztah k dítěti : ………………………………………………….

Podpis : …………………………………………………………

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

            Datum vydání posudku                                                   Jméno, příjmení, podpis a razítko poskytovatele zdravotních služeb    
          
Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
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Plná moc zákonného zástupce pro doprovod dítěte k ošetření 

Matka dítěte : ……………………………………………… , tel: …………………………………
                                        jméno, příjmení ,datum nar.

Otec dítěte : …………………………………………………, tel: …………………………………
                                        jméno, příjmení, datum nar.

Jako zákonní zástupci nezletilého dítěte : …………………………………………………………..
                                                                                                  jméno a příjmení 

…………………………………        ……………………………………………………………….
                    datum nar.                                                                         trvale bytem

uděluji plnou moc zdravotníkovi  DĚTSKÉHO TÁBORA ŠÉBA - VESELÁ MYSL :

Anna Svatoš DiS.    20.8.1977     Johana Nováková    17.6.1983

k tomu, aby doprovázela dítě k případnému ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení.

Tato plná moc je platná po dobu trvání dětského tábora ŠÉBA – VESELÁ MYSL, který se koná v 

termínu od …………………… do ……………………

Zdravotníkovi mohou být sděleny informace o zdravotním stavu nezletilého dítěte a smí udělovat 
souhlas k léčbě, ošetření, vyšetření.

V ……………………  dne ……………………

       
                                                                            ………………………………………………………
                                                                                                 podpis zákonného zástupce

Zmocnění v plném rozsahu přijímám 

V ………………….  dne ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………
zdravotnice dětského tábora ŠÉBA – VESELÁ MYSL 
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Prohlášení zákonného zástupce dítěte:
toto prohlášení prosíme podepsat v den odjezdu na tábor

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti :

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

nar. ……………………. bytem ………………………………………………………………………

změnu režimu, že dítě nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplota, atd. ) a hygienik ani 
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není nám též známo, že by v posledních dvou 
týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou. Taktéž 
prohlašujeme, že výše jmenované dítě nemá vši ani hnidy.

Dítě je schopno se zúčastnit od …………………... do ……………………..  dětského tábora 
ŠÉBA-VESELÁ MYSL.

Dítě má tato zdravotní omezení : .……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

a pravidelně užívá léky (předepsané lékařem),  které u odjezdu předáte s popisem zdravotníkovi či 
oddílovému vedoucímu.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

V případě, že dítě užívá vitamíny či jiné doplňky (bude je po dobu tábora mít u sebe), nosí 
rovnátka, kontaktní čočky, uveďte prosím tyto skutečnosti v tomto prohlášení.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dále prosím uveďte další omezení nebo skutečnosti, které mohou mít vliv na působení dítěte v 
průběhu tábora ( např. hyperaktivita, pomočování, noční, děsy, strach z výšek, jiné fobie apod.) 
Případně změny zdravotního stavu od data vystavení lékařského potvrzení.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Jsem si vědom(a), že uvedení nepravdivých informací je považováno za porušení smluvních 
podmínek se všemi důsledky.

V ………………………………….  dne …………………………………

…………………………………………………………
podpis zákonného zástupce 
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