závazná

PŘIHLÁŠKA

na letní dětský tábor, Bzuk, o.s.
30.6. - 13.7.2013

Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Datum a místo narození 				
Škola a třída
ANO - NE
Jede dítě poprvé na tábor? 			
Stravovací návyky, fobie, atd.:

Je plavec? ANO - NE
			

Přeji si, aby dítě bylo pokud možno v oddíle s
									

(kamarád, kamarádka)

Osobní údaje rodičů
Jméno a příjmení otce						

Mobilní telefon

Adresa trvalého bydliště						

Telefon domů

Jméno a příjmení matky						

Mobilní telefon

Adresa trvalého bydliště						

Telefon domů

Kontaktní e-mail:
Na tábor a z tábora dítě pojede (zakroužkujte): hromadně autobusem – vlastní dopravou

(pozn.: způsob dopravy na tábor a z tábora je závazný a nelze jej kombinovat, cena tábora zůstává stejná, v případě
změny nás neprodleně kontaktujte)

Přeji si zaslat DVD s fotografiemi pořízenými během tábora ANO - NE (nehodící se škrtněte).
Adresa
Cena DVD, 150 Kč, není započítána v ceně LDT a platí se až v průběhu tábora hl. vedoucímu.

Souhlasím s tím, aby mé dítě případně spalo na horní palandě patrové postele.
Jsem seznámen/a s podmínkami uvedenými na všech stranách přihlášky.
V

		

dne

			

podpis zákonného zástupce

Tento list odevzdejte nebo pošlete nejpozději do 21. června 2013. Čím dříve, tím lépe, kapacita tábora je omezena!
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Zpráva dětského lékaře
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte
Adresa místa trvalého pobytu
Datum a místo narození
Zdravotní pojišťovna
1) Posuzované dítě k účasti na letním dětském táboře
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením):
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí nebo úrazem v průběhu této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

2) Potvrzuji, že 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 )
f) během posledních 12 měsíců prodělo zranění hlavy, páteře, či jiné závažné, popř. bylo v bezvědomí ANO - NE
g) má nebo během posledního měsíce mělo vši ANO - NE
V souladu se zdravotními předpisy o hromadných zotavovacích akcí mohou být zařazovány pouze
děti zdravé a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že dítě
MŮŽE - NEMŮŽE
být umístěno v táboře uvedeného typu.
V

		

dne

			

razítko a podpis lékaře

Prohlášení rodičů v den odjezdu dítěte na tábor
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech
přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře.
Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na tomto listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu
dni, tzn. dni odjezdu na tábor. Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.
Upozorňuji také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte (např.
astma, alergie užívané léky apod.).
V

		

dne 30.6.2013.
			

Tento list odevzdejte v den nástupu dítěte na tábor.
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podpis zákonného zástupce dítěte

Informace
Pořádá:
Bzuk, o.s., IČO 22766774
Kontakt:
Předseda o.s. a hlavní vedoucí: Petr Blažek, tel: 776 841 182, email: blazek.petr@mujmail.cz
Adresa tábora:
LDT, Bzuk, o.s. RS Zbyslavec 21, Míčov-Sušice 538 03
Podmínky:
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a je povinen řídit se pokyny vedoucích.
Nedodržení těchto podmínek může být příčinou vyloučení z účasti na táboře bez nároku
na vrácení poplatku. Dítě bude rovněž vyloučeno bez nároku na vrácení peněz, pokud u něho
bude nalezen alkohol, cigarety, drogy a další omamné látky, výbušniny a pyrotechnika. Důvodem
k okamžitému vyloučení je také agresivní chování, šikana a soustavné úmyslné narušování programu.
K závažným přestupkům bude přivolána PČR! Rodiče se zavazují v případě úmyslného poškození
zařízení tábora dítětem finančně nahradit škodu. Provozovatel dětem nesjednává na dobu pobytu
na táboře úrazové ani žádné jiné pojištění
Informace:
Děti, které jedou na tábor poprvé (malé, ale i ty větší), se lépe a rychleji adaptují v novém prostředí, mají-li
vedle sebe i své kamarády. Doporučujeme proto posílat dítě na tábor i s jeho dobrým kamarádem.
Pište často dětem, které jedou poprvé, doporučujeme napsat dopis nebo pohled již před odjezdem. Vzhledem k slabému místnímu signálu pro mobily a omezeným možnostem jejich dobíjení
doporučujeme spoléhat na klasické poštovní služby.
Neposílejte dětem balíčky s jídlem. V jídelníčku jsou zařazená také sladká jídla. Při hrách jsou děti
bohatě odměňovány nejrůznějšími sladkostmi.
DVD s fotografiemi z tábora lze objednat a posléze zaplatit u hlavního vedoucího. DVD vám
zašleme na uvedenou adresu do konce letních prázdnin. Cena včetně poštovného je stanovena na 150 Kč.
Vzhledem k tomu, že táborové hry se odehrávají mimo areál, se děti během dne v táboře téměř
vůbec nevyskytují. Jestliže se chcete podívat do prostředí tábora, doporučujeme, abyste přijeli v sobotu
6. července, kdy své dítě máte možnost navštívit od 14 do 17 hodin. V jiné dny nejsou návštěvy
možné. Děkujeme za pochopení a také za to, že nám nebudete narušovat průběh tábora.
Ke kontaktu s dětmi lze využít návštěvní den, poštovní služby, příp. ve večerních hodinách
a NUTNÝCH případech mobilní spojení na hlavního vedoucího. O závažných událostech týkajících
se Vašeho dítěte Vás samozřejmě budeme neprodleně informovat.
Zákonný zástupce před nástupem odevzdá vedoucímu u autobusu: kartičku
pojišťovny, zdravotní a očkovací průkaz dítěte, vyplněné prohlášení rodičů a potvrzení
od lékaře (popřípadě léky na celou dobu pobytu a návod na jejich užívání - vložený list papíru!).
Bez těchto dokladů nebude dítě do tábora přijato!
Pro případ neočekávaných okolností je při předání dítěte vedoucím při odjezdu na tábor nutná
přítomnost zákonného zástupce dítěte a jeho rozhovor s vedoucím. Neposílejte tedy děti na autobus
samotné.
Na našich internetových stránkách www.bzuk.net naleznete další potřebné informace.
Doporučujeme si stránky prohlédnout spolu s dítětem.
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Co si sbalit na tábor
Při balení věcí nechte pomáhat děti, ať si na táboře své věci poznají. Někteří rodiče podepisují
všechny věci, což je nejlepší řešení.
Uvědomte si, že může pršet a může být též i hodně škaredě, nebo naopak hodně pěkně. Zdraví má
každý jen jedno a tím, že ušetříte na váze zavazadla, můžete zároveň dítěti hodně uškodit. V dešti bez
pláštěnky a nepromokavé obuvi nebo na slunci bez čepice a slunečních brýlí by žádný z nás nechtěl
dlouho pobývat.
Na táboře se též budeme pohybovat i v lese, proto doporučujeme oblečení starší, na kterém nebude
případná díra či flek tolik vadit.
Dítě by si mělo přivést také oblečení na diskotéky.
Kdo má, umí a chce, vezme si hudební nástroj a zpěvníky, např. Já písnička.
Doporučujeme kufr, který se dá zasunout pod postel.
Nepodceňujte, prosím, přírodu a nepřeceňujte naše možnosti.

Vlastní spacák a polštářek!!!
Bílé bavlněné tričko na obatikování + vojenský kostým + převlek na karneval
Neplavci a horší plavci si vezmou nafukovací kruh nebo křidélka do táborového bazénu.
Ponožky slabé i silné (čím víc, tím líp...), spodní prádlo (také tak...), trika s krátkým a dlouhým
rukávem, mikiny, svetry, tepláky, kalhoty dlouhé i krátké, pyžamo, plavky, tepláková souprava,
větrovka, pláštěnka - oblečením nešetřete.
Sportovní obuv, pevné turistické boty, sandále, holinky (gumáky) - mokrá obuv se suší až 2 dny...
Nepodceňujte počet tepláků, ponožek a hlavně bot!
Ručníky, mýdlo, šampón, zubní kartáček, zubní pasta, kelímek, opalovací krém, repelent proti
komárům a klíšťatům, rulička toal. papíru.
Velký šátek a pokrývka hlavy, malý batůžek na výlety, kapesníky, sluneční brýle, hřeben.
PET láhev, svítící baterka a náhradní baterie, pastelky, sáček (raději pořádný pytel) na špinavé
prádlo, kapesní nůž (kvůli bezpečnosti bude uschován během tábora u oddílového vedoucího).
Dopisní papír, obálky, známky, adresy, šití, blok, psací potřeby.
Doporučené kapesné cca 400 Kč.
Prosíme rodiče, aby nepodcenili uvedený seznam věcí. Děkujeme.
Zásadně nebrat: cenné věci, rádia, magnetofony, přehrávače, drahé šperky, elektronické hry,
mobilní telefony, apod.!!! V areálu je slabý či žádný signál mobilních sítí. Děti z bezpečnostních
důvodů nemají přístup k elektrickým zásuvkám, tudíž mobilní telefony není možno dobíjet,
ani napájet jiné elektronické zařízení. V rámci tábora nejsme schopni zajistit bezpečnost
hodnotnějších věcí, a proto v žádném případě neneseme odpovědnost za jejich ztrátu či zničení
(v případě mobilních telefonů se budeme řídit obecnými zásadami pro školská zařízení, kde děti
telefony při programu nemohou používat).

Balení bez chaosu a stresu vám přeje kolektiv vedoucích Bzuk, o.s.
Těšíme se na Vás!!!
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Informace pro rodiče
Termín: 30.6. - 13.7.2013
Cena: 4 550 Kč
- částka musí být uhrazena nejpozději do 21.6.2013, jinak bude přihláška vyřazena
Organizátor tábora:
Bzuk, o.s., IČO 22766774
Kontakt:
Předseda o.s. a hlavní vedoucí: Petr Blažek, tel: 776 841 182, email: blazek.petr@mujmail.cz
Adresa tábora:
Jméno a příjmení táborníka/ce
letní dětský tábor - Bzuk, o.s.
RS Zbyslavec 21
Míčov-Sušice
538 03
Odjezd autobusem do tábora:
Dne 30.6.2013 v 11:00 od budovy hlavního vlakového nádraží v Chrudimi.
Příjezd autobusem do Chrudmi:
Dne 13.7.2013 v 11:30 k budově hlavního vlakového nádraží v Chrudimi.
Vlastní doprava do areálu a z areálu tábora:
V případě vlastní dopravy do místa konání a z místa konání tábora přivezte děti do areálu tábora
30.6.2013 v čase od 11:00 do 11:30 hod. V den odjezdu 13.7.2013 je možné děti vyzvednout v areálu
tábora v čase od 10:00 do 11:00 hod.
Návštěvní den: sobota 6.července 2013 od 14 do 17 hodin

Přihlášky:
Info: Petr Blažek, tel: 776 841 182, email: blazek.petr@mujmail.cz
Přihlášky zasílejte na adresu: Bzuk, o.s., Na Kopci 244, Chrudim 537 05
Platbu proveďte na účet:
Č. ú.: 2100199896/2010
Var. symbol: prvních šest číslic rod. čísla dítěte
O přijetí přihlášky a platby budete informováni prostřednictvím
kontaktního emailu.
Doklad o účasti Vašeho dítěte na táboře vystavuje pouze
na základě žádosti hlavní vedoucí.
Organizátor dětem nesjednává na dobu pobytu na táboře
úrazové ani žádné jiné pojištění.
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