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739 51 Dobrá 

 

Přihláška na tábor dobercata.cz 1 

Junák – český skaut, 
středisko Doberčata Dobrá, z. s. 

Dobrá 26, 739 51 Dobrá 

IČ: 22757571 

termín konání:  14. 8. – 28. 8. 2021 

místo konání:  Švýcarova Louka 
   49°43'24.574"N, 16°53'27.733"E 

vedoucí tábora:  Jiří Poljak 

   tel.: 792773004 
zástupce vedoucího: Petr Gryžboň, 

   tel.: 728417395 
cena tábora:  2700 Kč 

 

 

jméno a příjmení:  .........................................................  

datum narození:  ........................... RČ:  ........................  

bydliště:  .............................................  .........................  

zdravotní pojišťovna:  ....................................................  

jméno matky (zákonného zástupce): 

 ...................................................  tel.:  ........................  

jméno otce (zákonného zástupce): 

 ...................................................  tel.:  ........................ 

 v ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava a materiálu, pronájem tábořiště, pořízení materiálu i náklady 

související se zajištěním programu, 

 táborový poplatek uhraďte na bankovní účet: 2400215528/2010, var. symbol: rodné číslo dítěte, do 

zprávy napište jméno a příjmení. Nebo v hotovosti vedoucímu (zástupci vedoucího) tábora, nejpozději 30. 

6. 2021. 

 že do 30. 6. 2021 odevzdá vedoucímu (zástupci vedoucího) tábora tuto přihlášku a posudek o 

zdravotní způsobilosti dítěte (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), 

 že při odjezdu na tábor odevzdá potvrzení o bezinfekčnosti a průkaz zdravotní pojišťovny (kopii), 

 že si dítě v případě jeho vyloučení z tábora odveze na vlastní náklady. 
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 že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením 

uvedeným ve zdravotním dotazníku, který je nedílnou součástí této přihlášky, 

 ponechat středisku a oddílu pro další činnost a práci s dětmi případný kladný zůstatek táborového 

hospodaření, 

 s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o zdravotních službách“) vedoucímu a zdravotníkovi: 

- panu Jiřímu Poljakovi, nar. 14.7.2001, bytem Dobrá 436, č.p. 739 51, Dobrá 

- panu Petru Gryžboňovi, nar. 6. 3. 2001, bytem Dobrá  č.p. 699, 739 51, Frýdek-Místek. 

 že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku vrácení 

táborového poplatku, 

 že v případě nemoci nebo úrazu bude individuálně posouzena náhrada táborového poplatku, 

 že dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích a táborovým řádem, a že porušení těchto podmínek může být 

důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku, 

 že vedení tábora nenese zodpovědnost za ztrátu elektroniky, šperků či jiných cenností, 

 že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh se řídí pravidly přihlášky člena 

do organizace, 

 že konání tábora závisí na aktuální situaci s COVID-19. V případě že vláda ČR, nebo naše mateřská 

organizace Junák, rozhodne o nekonání táborů, budou všem vráceny peníze ve výši, která bude v tu chvíli 

možná. 

Informace, zda Vaše dítě v době tábora užívá nějaké léky, setkalo se s nějakou chorobou, či bylo nemocné (pokud 

se tak stalo mezi odevzdáním dotazníku a odjezdem na tábor) sdělte prosím zdravotníkovi při příjezdu.  

- Trpí dítě nějakou přecitlivělostí, alergií, astmatem apod.? Popište včetně projevů a alergenů. 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

- Má dítě nějakou trvalou závažnou chorobu? (epilepsie, cukrovka apod.) 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

- Užívá Vaše dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin a v jakém 

množství? 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

- Setkalo se dítě v době půl roku před odevzdáním přihlášky s nějakou infekční chorobou? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................. ...................................................................................................................................  

- Bylo dítě v době jednoho měsíce před odevzdáním přihlášky nemocné? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................. ...................................................................................................................................  
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- Je dítě schopné pohybové aktivity bez omezení? Pokud ne, jaké je to omezení? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................. ...................................................................................................................................  

- Jiné sdělení (pomočování, různé druhy fóbií nebo strachu, činnosti nebo jídla, kterým se dítě vyhýbá, 
hyperaktivita, zvýšená náladovost, specifické rady nebo prosby atd.): 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 V papírově formě: 

- Osobně vedoucímu tábora (zástupci vedoucího tábora), 

- Vhozením do poštovní schránky vedoucí tábora na adrese Dobrá č.p. 436, 739 51, Dobrá 

 Elektronicky, podepsanou a naskenovanou, na adresu dobercata@skaut.cz. Do předmětu uveďte heslo: 

“Přihláška na tábor 4. oddílu“ (originál přihlášky pak odevzdejte kdykoliv do tábora, nejpozději však při 

odjezdu).  

 Osobně na předtáborové schůzi dne 30. 5. 2021 v 18:00 v klubovně na faře. 

 

 

 

V  .....................................        …………………………………………….….. 

dne  ..................................        podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


