®

Z ÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍT ĚTE
NA DĚTSKÝ TÁBOR
Letní tábor 2022 – Organizuje: oddíl Duha Kapka

Místo: Janovičky (Broumovsko)
Termín: neděle 14. srpna – čtvrtek 25. srpna 2022
Ubytování: Spaní v chatě na postelích. Nutný vlastní spacák a něco pod něj (prostěradlo)
Strava: Snídaně, oběd, večeře + svačiny (dle programu upraveno); Vaříme si sami - pomoc při přípravě jídla
Hyg. podmínky: splachovací WC, umývárna, sprcha s teplou vodou (boiler)
Doprava: Vlakem a pěšky
Prosím, pište vše čitelně! Děkuji.

Osobní údaje dítěte:

Příjmení a jméno účastníka: ___________________________________________________________

Datum narození: ____________________

Rodné číslo: ______________________________

Adresa: ____________________________________________________________________________

Zdravotní pojišťovna: ________________________

Velikost trička: ________________________________

Mobilní telefon dítěte (má-li): ________________________________

Email dítěte (má-li): ____________________________________________________

Doklady dítěte (má-li):

Číslo OP:__________________________________

platnost do:_________________________

Poznámka: Potvrzení lékaře je na samostatném listu. Kdo odevzdal lékařem potvrzenou přihlášku a má
platnost alespoň do 25. 8. 2022, nepotřebuje nové potvrzení. Také stačí odevzdat originál lékařského
potvrzení z jiného tábora, školy v přírodě… (zotavovací akce), které bylo vydáno 26. srpna 2020 a později.

Informace rodičů o dítěti:
1) Je plavec (umí plavat)? Zakroužkujte:

2) Užívá dítě trvale nějaké léky?
NE

ANO

(pozn.: pokud ano, tak při odjezdu odevzdejte seznam léků a dávkování)

3) Trpí záchvatovým nervovým onemocněním?
NE

ANO

(pozn.: pokud ano, přiložte zprávu, nebo informaci)

4) Má nějakou alergii?
NE

ANO

(pozn.: pokud ano, přiložte zprávu, nebo informaci – například jaké jsou
alergické projevy, co dělat při projevu této alergie…)

5) Má od lékaře něco výslovně zakázáno? (i jídlo)
NE

ANO

(pozn.: pokud ano, přiložte zprávu, nebo informaci)

6) Další důležitá sdělení rodičů:
Například somnambulismus, enuréza, fobie, celiakie, epilepsie, intolerance laktózy...(Tento bod
se samozřejmě týká pouze dětí, které jsou něčím specifické. Prosím věnujte pozornost tomuto
bodu a zodpovědně vyplňte. Případně přiložte samostatnou zprávu. Děkujeme.)

Rodiče a osoby, které můžeme kontaktovat během tábora:
(Před odjezdem bude možno ještě aktualizovat na samostatném formuláři, který obdržíte s posledními informacemi)

Jméno (vztah k dítěti): _____________________________

Telefon: _________________________

Jméno (vztah k dítěti): _____________________________

Telefon: _________________________

Podpis zákon. zástupců: ___________________________

___________________________

