Jak vyplnit dokumenty, do kdy je odevzdat (poslat nebo vzít s sebou na tábor):
Závazná přihláška:
POZOR PŘIHLÁŠKA MÁ DVĚ STRÁNKY – PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE JE NUTNÝ 2X!
vyplnit všechny údaje uvedené na přihlášce, řádně přečíst a podepsat zákonným zástupcem. Je nutný
ještě jeden podpis zákonného zástupce z důvodu platnosti Evropského nařízení GDPR od 25.5.2018.
Dále prosíme uvést velikost trička (jedná se o normální tričko – kvalitní – ne od Vietnamců). Přihlášku
zašlete naskenovanou mailem na adresu aldafin@seznam.cz – ORIGINÁL NUTNO PŘIVÉZT S SEBOU
NA TÁBOR, doručte osobně nebo zašlete poštou OBYČEJNĚ do 30. června 2020 na adresu Alena
Burianová, PMV 620, 345 62 Holýšov.
Táborový řád:
nedílná součást přihlášky, pouze přečíst. Dětem táborový řád čteme na táboře.
Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte:
vyplňují rodiče – datum vyplnění nesmí být starší než 1 den před zahájením tábora (musí tam být
15. 8. 2020 nebo 16. 8. 2020) – vyplňte pečlivě všechny údaje, například, že je dítě neplavec, že nejí
třeba ryby atd. Pokud dítě bere nějaké léky, popište mu krabičky jménem a dávkováním. Léky
odevzdáme zdravotnici, které dětem léky vydává – odevzdat při předání dítěte vedoucím.
Doplňující údaje účastníka – zákon o zdravotních službách:
Bod 1) doplnit údaje nezletilého, datum narození.
bod 2) doplnit tabulku, kde budou rodiče k zastižení.
bod 3) souhlas s poskytováním informací po dobu konání akce – na konci tohoto bodu nutno doplnit
podpis zákonného zástupce.
bod 4) doplnit a) jméno a příjmení nezletilého – do tabulky doplnit nejlépe kontakt na prarodiče – a o
jaký příbuzenský vztahu k dítěti se jedná.
b) doplnit kontakt na dalšího prarodiče či jiného příbuzného
Na konci celého formuláře opět doplnit podpis zákonného zástupců nezletilého.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci:
Identifikační údaje: vyplnit jméno, příjmení dítěte, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.
Ostatní vyplňuje dětský lékař, u kterého je Vaše dítě registrováno!! Platnost posudku je nově 24
měsíců od data vystavení (a to i v případě, že je na něm uvedena platnost 12 měsíců). Pokud tedy
nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte a máme posudek od loňska, můžeme ho využít, ale je
potřeba nás informovat o této skutečnosti předem.
Odevzdat při předání dítěte vedoucím.

Doporučený seznam věcí:
seznam věcí je minimální – ostatní věci navíc dle potřeb Vašeho dítěte. Poznámky k některým věcem:
Očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny – může mít s sebou pouze kopii nebo originál – záleží
na Vás.
Karimatka nebo molitanka – není nutná, ale když jí bude dítě mít, je to lepší a bude mít měkčí ležení.
Ešus – není nutné mít ešus – pokud ho nemáte stačí nějaké misky na oběd, aby Vaše dítě mělo dvě
misky – někdy je polévka, salát, kompot atd.
Baterka – večer je to jediný zdroj světla, tak dejte dítěti nějakou pořádnou a doporučuji i náhradní
baterie.

