
 

 

Závazná  přihláška 
na letní stanový tábor TJ Olomouc – město  v Doloplazích 

v termínu  čtvrtek 18 .7.  -  neděle 28.7.2019 
 
 
Příjmení a jméno :………………………………………………  rodné číslo :……………./………….. 
 
Bydliště :……………………………………….…………........   PSČ :…………..  
 
e-mail (čitelně) ......................................................... 
 
Telefon na rodiče : …………  ……………….. ........................   zdrav. pojišť. :………… 
 
Dítě na tábor pojede s ostatními táborníky  podle pokynů organizátorů tábora :    ANO        NE 
 
 Prohlášení: 

Přihlašuji své dítě závazně na letní stanový tábor TJ Olomouc-město a souhlasím s cílem a programem 
tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného 
„Nástupního listu“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“  
a kartičky pojištěnce (stačí ofocená) nebude účastník do tábora přijat. Souhlasím se zveřejněním fotografií z 
táborového dění na stránky TJ-Olomouc-město. 

Přihlášku zašlete co nejdřív, lékařské potvrzení (oboje stačí zaslat e.mailem) prosím spolu s 
penězi (na účet) do 31.5.2019. 
 
 
Datum :……………….       podpisy rodičů: ……………………………     …………………………… 
 
 
………zde oddělit, závaznou přihlášku doručit co nejdříve vedoucímu tábora (e.mailem)............................ 
 
Pokyny účastníkům tábora: 
Příspěvek na tábor  zaplaťte do 31. 5. 2019 na účet tábora, variabilní symbol prosím udejte rodné číslo 
dítěte, za nějž je příspěvek   proplácen :  
č.ú. 19-0877170217/0100 IČ 49588435   cena tábora :     2.500,-Kč 
V ceně tábora je zahrnut provoz,   nájem táborové základny (vlastník Sokol Bělidla) a pojištění. 
 
Název tábora :    V tee-pee 
Program :    soutěže a hry přizpůsobené tématu    
Ubytování :  ve stanech s podsadami 
 
Nutné vybavení : 
Tepláková souprava,kraťasy,trička,mikiny,kšiltovka, tenisky, gumáky, pláštěnka,dlouhé pracovní kalhoty, šátek, 
teplé oblečení na chladné dny,  starší teplá bunda k večernímu ohni, pevné boty, čepice, plavky, brýle proti 
slunci, baterka (ne bludička), jídelní miska (vhodnější je s ouškem a ne z umělé hmoty), hrníček, lžíce, batůžek 
na celodenní výlet,  potřeby osobní hygieny, 1ks toaletního papíru, náhradní spodní prádlo, teplé oblečení na 
spaní (tepláková souprava), spací pytel, uzlovací provázek, tužka, blok na poznámky – vše doporučuji podepsat. 
 
Přesné pokyny k nástupu na tábor a k návratu z tábora (odjezdy a příjezdy linkových autobusů ČSAD) budou  
rodičům sděleny  e.mailem koncem června a také bude vše uveřejněno na stránkách naší TJ: 
www.tjolomoucmesto.cz.  Případné dotazy k provozu tábora budou  rodičům sděleny  e.mailem nebo 
telefonicky, lze si i domluvit schůzku v naší TJ na tř.Svornosti. 
 
Přihlášku zašlete co nejdřív, lékařské potvrzení (oboje stačí zaslat e.mailem) prosím spolu s 
penězi (na účet) do 31.5.2019. 
 
Vedoucí tábora :      Opluštilová Alena 
   Dělnická 48, Olomouc  
                              mobil 728 544 400  E.mail :   alcaolomouc@seznam.cz



 

 

 
Nástupní list dítěte do 

letního stanového tábora v Doloplazích  ve dnech 18.7. – 28.7.2019 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
jméno a příjmení   datum narození    zdav.pojišťovna 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu     telefon 
 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte ze dne odjezdu 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 karantenní 
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 nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si 
vědom/á 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.) 
 
Upozorňuji u svého dítěte na :.......................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
 
Alergie : ................................................................................................................................................... 
 
Léky  : ...................................................................................................................................................... 
 
 
Plave:   Sám/a  s křidélky  s kruhem neumí plavat 
 
Dítě se bojí: 
 
Uklidní ho/jí: 
 
Beru na vědomí, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve všem pokynům vedoucích 
tábora. Nedodržení táborového řádu může mít za následek i vyloučení z tábora. 
 
 
Adresy zákonných zástupců dítěte, nebo jiných, k péči pověřených osob, dosažitelných v době konání tábora : 
  
………………………………………………………………………………………………………….. 
jméno       telefon/mobil 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
adresa 
 
 
 
V    dne : 18.7.2019   Podpis zákonných zástupců 

 
( List účastníka odevzdá dítě spolu  s ofoceným průkazem pojištěnce při nástupu do tábora ) 



 

 

 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, táboře a 

škole v přírodě 
 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
jméno a přijmení dítěte       datum narození 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
adresa místa trvalého pobytu      zdrav.pojišťovna 
 
 
 
Část  A 
Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci, 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 v průběhu této doby nedošlo ke 
změně zdravotní způsobilosti. 
 
 
Část  B 
Potvrzuji, že posuzované dítě 
 A, se podrobilo stanoveným providelným očkováním ANO/NE 
 
 
 B, proti nákaze imunní  (typ/druh) 
 
 
 C, má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 
 
 
 D, je alergické na 
 
 
 E  dlouhodobě užívá léky (typ/druh/dávka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vydání posudku     podpis,jmenovka lékaře 
        

Razítko zdrav.zařízení 
 
 
 
 


