
PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR - NOVÝ JÁCHYMOV 2020 
 

 
Pořadatel: Účastník tábora: …………………………………………………………… 

  Junák český skaut, středisko Datel 

Kostelec n. Č. l., z. s. 

č.p.1212, 281 63 Kostelec n. Č. l.  

IČO: 72057955 

Údaje o táboru: 
termín konání: 26.7.- 8 .8.2020  
místo konání: Nový Jáchymov  
vedoucí tábora: Stanislav Hrnčíř 
zástupce ved. tábora: Daniel Homola 
cena tábora: 3800,- , sourozenec 3500,- 

 

datum narození :  ……………………………. 

bydliště: ………………………………………………………………………… 

Rodiče (zákonní zástupci): 

jméno matky (zákonného zástupce): 

…………………………………………………., tel.: ………………………… 
jméno otce (zákonného zástupce): 

…………………………………………………, tel.: …………………………

Informace k ceně a platbě tábora:

- v ceně je zahrnuta strava 5x denně, doprava osob (kromě příjezdu a odjezdu) a materiálu, pronájem tábořiště, 
pořízení materiálu i náklady související se zajištěním programu, 

- v případě, že na tábor vysíláte více dětí, dostanete slevu 300 Kč na druhé a další dítě, 

-  táborový poplatek uhraďte nejpozději do 15. 6. 2020 na bankovní účet: 2501321071 / 2010 (Fio banka – 

táborový účet), variabilní symbol = (datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD, např. 20070425 pro 

datum 25.4.2007), do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. 

Zákonný zástupce se zavazuje: 

- Spolu s přihláškou odevzdat: anamnézu, kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte platného v době 
tábora (dle § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a kopii kartičky pojišťovny. 

- Zaplatit táborový poplatek do stanoveného termínu 15. 6. 2020. 

- Přivézt dítě na tábor v neděli  26. 7. 2020:  od 9:00 do 10:00 (světlušky a vlčata),  

   od 10:00 do 10:30 (skautky, skauti)  

- Při předání dítěte odevzdat „Prohlášení“. 

- Podílet se na bourání, úklidu nebo odvozu tábora v sobotu 8. 8. 2020 dle pokynů vedení tábora. 

- Odvézt si dítě v případě jeho onemocnění či vyloučení z tábora na vlastní náklady. 

Zákonný zástupce souhlasí: 
- že se jeho dítě zúčastní celého táborového programu s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a omezením 

uvedeným ve zdravotním dotazníku (anamnézy), který je nedílnou součástí této přihlášky, 

- že v případě onemocnění dítěte (včetně výskytu vší) zajistí na vlastní náklady odvoz dítěte z tábora, 

- že v případě předčasného ukončení tábora z důvodu zásahu vyšší moci (např. nařízení hygienika v případě 
výskytu onemocnění COVID-19) zajistí na vlastní náklady odvoz dítěte v čase určeném vedením tábora, 

- že v případě kladného zůstatku táborového hospodaření tento ponechá středisku a oddílu pro další činnost a 
práci s dětmi. 

Zákonný zástupce bere na vědomí: 
- že neodevzdání výše uvedených dokumentů je překážkou pro účast dítěte na táboře bez nároku vrácení 

táborového poplatku, 

- že při odhlášení dítěte do 15. 7. 2020 včetně – bude vrácen poplatek v plné výši (bez storno poplatku), při 
odhlášení dítěte po 15. 7. 2020 – storno poplatek 1.900,- Kč, nástupem dítěte na tábor se ztrácí nárok na 
vrácení účastnického poplatku (byť části), 

- že pokud dítě ze zdravotních důvodů opustí tábor, resp. tábor bude předčasně ukončen, bude po provedení 
vyúčtování tábora vrácena poměrná část nespotřebovaného táborového poplatku zpět, 

- 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 za elektronické komunikační prostředky či hračky (mobilní telefon apod.) nenese provozovatel tábora 
žádnou zodpovědnost a důrazně nedoporučuje dětem tyto věci sebou na tábor dávat, 

- že zpracování a ochrana osobních údajů této přihlášky a jejích příloh, a provádění fotografické a filmové 
dokumentace v průběhu tábora se řídí pravidly přihlášky člena do organizace (viz text na 

http://bit.ly/2p4pihy). 

Podepsáním této přihlášky a jejím předáním vedoucí(mu) oddílu, resp. do poštovní schránky vedoucího 

střediska, do 31. 5. 2020 závazně přihlašuji dítě na tábor. 

V …………………………………………… dne …………......2020 
 

 

 
 

podpis zákonného zástupce 

http://bit.ly/2p4pihy)


 
 

Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza) - Nový Jáchymov 2020 
Prosíme, vyplňte čitelně! Na pravdivosti údajů může záviset zdraví vašeho dítěte. 

Dítě: ........................................................................................, nar.  ………………………… věk:  ………… 

 

Zdravotní pojišťovna (kód): ………………… Váha dítěte: .....……. kg (pro případné dávkování léčivých přípravků) 

 
Dítě: dovede*) / nedovede*) plavat 

 

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

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

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

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

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

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

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

3.   Užívá dítě trvale nebo v době konání tábora nějaké léky? Kolikrát denně, v kolik hodin a v jakém množství? 

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

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

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

4.   Setkalo se dítě v době od 1. 1. 2020 s nějakou infekční chorobou? 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Má dítě nějaká dietní omezení? Jaká? V případě nedostatku místa použijte druhou stranu blanketu. Konzultace 
ohledně stravování - Alžběta Hrnčířová - Albi (777 617 685). 

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

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

Osobní údaje rodičů, nebo zákonných či pověřených zástupcůo), dosažitelných v době tábora 
 

Doplňte jméno, příjmení Telefon E-mail Může převzít dítě 

Matka 
  ANO*) / NE*) 

Otec 
  ANO*) / NE*) 

Jiná osobao), vztah k dítěti 
  ANO*) / NE*) 

*) Nehodící se škrtněte! 

 



 

 

Prohlášení (odevzdejte v den nástupu na tábor) 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ........................................................................................ , rodné 

číslo: ........................................, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená 

teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.). Prohlašuji, že v posledních 14 dnech toto 

dítě nepřišlo do styku s osobou, která onemocněla infekčním onemocněním, nebo podezřelou z nákazy 

a ani jemu, ani jiné osobě, která s ním žije ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 

V době jednoho měsíce před začátkem tábora prodělalo tyto nemoci:  

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

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

Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době 26. 7. - 8. 8. 2020. Souhlasím s tím, aby 

dítě v případě potřeby bylo dopraveno k lékařskému ošetření osobním automobilem, aniž by se čekalo 

na příjezd vozidla LSPP.  

 
Souhlasím, aby v době konání tábora 26. 7. ‐ 8. 8. 2020 ošetřující lékař poskytl informace o zdravotním 
stavu dítěte (§13. zákona 372/2011) zdravotníkům tábora Barboře Gubišové, Pavlu Sieglovi, Janě 
Boháčové, Ivaně Kašparové, Karlu Michalikovi, Stanislavu Hrnčířovi, Kateřině Hejdukové, Michaele 
Kuželové, Břetislavu Boháčovi, Kristině Martinkové, Danielu Homolovi, Alžbětě Hrnčířové. 
 
V případě předčasného ukončení tábora z důvodu zásahu vyšší moci (např. nařízení hygienika 
z důvodu výskytu onemocnění COVID-19) zajistím na vlastní náklady odvoz dítěte v čase určeném 
vedením tábora. Pokud dítě ze zdravotních důvodů opustí tábor, resp. tábor bude předčasně ukončen, 
bude po provedení vyúčtování tábora vrácena poměrná část táborového poplatku zpět. Opustí-li dítě 
tábor z jiných důvodů, finanční prostředky se nevracejí. 
 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.  
 

V ........................................................................................ dne 26. 7. 2020 

 

........................................................................................   
podpis zákonného zástupce dítěte  

v den odjezdu na tábor 
  



Cíl a program tábora Nový Jáchymov 2020 

Cílem skautského tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití části prázdnin. Během tábora budou 

účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. 

Po celou dobu tábora bude kladen důraz na učení se sebereflexi, vzájemné pomoci, spolupráci, kamarádství, 

za souběžného rozvoje všech složek lidské osobnosti. 

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a 

pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky, po domluvě s rodiči, i 

vyloučením z tábora. 

Seznamte se, prosím, s „Hygienicko-protiepidemickými opatřeními stanovenými pro zajištění sezóny dětské 

letní rekreace 2020“ zveřejněnými na www.skaut-kostelec.cz . 
 

Platba a storno poplatky: 

• Při odhlášení dítěte do 15. 7. 2020 včetně – vrácení poplatku v plné výši.  

• Při odhlášení dítěte po 15. 7. 2020, ale před začátkem tábora ‐ storno poplatek 1.900,‐ Kč. 

• Nástupem dítěte na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku (byť části). 

• Pro uplatnění příspěvku z FKSP požádejte Kateřinu Hejdukovou (katka@skaut‐kostelec.cz) včas o fakturu. 

• V případě uzavření tábora z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 nebo pokud dítě ze zdravotních důvodů opustí 

tábor, bude po provedení vyúčtování tábora vrácena poměrná část táborového poplatku zpět. 
 

Odevzdání přihlášky – do 31. 5. 2020: 
• oddílové(mu) vedoucí(mu) – na schůzce 

• do poštovní schránky vedoucího střediska – Karel Michalik, Zelená 1038, Kostelec nad Černými lesy 

Spolu s přihláškou odevzdejte:  
• dotazník o zdravotním stavu (Anamnézu), 

• kopii Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzeného lékařem, ne starší 

24 měsíců před datem ukončení tábora,  

• kopii kartičky zdravotní pojišťovny (Evropského průkazu zdravotního pojištění). 

V den nástupu na tábor je nutné společně s přihlášeným předat: 

• podepsané „Prohlášení“, v den nástupu na tábor, 

• léky, které dítě užívá, v originálním balení s popisem dávkování. 

Dopravu dětí na tábor zajistí rodiče (NE veřejnou dopravou!). Přebírání dětí proběhne v neděli 26. 7. v době od 9:00 

do 10:00 hod. (světlušky a vlčata), resp. od 10:00 do 10:30 (skautky, skauti). V 11 hodin začne program tábora a v 

tu dobu se na tábořišti mohou pohybovat pouze táborníci.  

Dopravu dětí z tábora zajistí rodiče. Před opuštěním tábora se rodiče budou podílet na bourání a úklidu tábora, 

nebo se po příjezdu zapojí do vykládání a úklidu táborového vybavení v Kostelci. Pravděpodobné časování je: 9:00 

balení osobních zavazadel dětí, 10:00 až 14:00 bourání, balení střediskových věcí a úklid tábořiště. Příjezd rodičů 

očekáváme okolo 12:00 hodin. (Bude upřesněno!) 

Umístění tábořiště je na http://www.skaut-kostelec.cz/taboriste/velka-taboriste-pro-letni-tabory-ktera-si-
pujcujeme/taboriste-novy-jachymov/. K louce lze dojet autem. 

 

Na informační schůzce ve středu 24. 06. 2020 od 18:30 ve Skautském domě obdrží rodiče podrobnosti k táboru, 

příjezdu na tábor a zapojení do bourání tábora anebo vykládky a úklidu táborového vybavení. 
 

Kontakty na vedení tábora v době 26. 7. ‐ 8. 8. 2020: 
 

Vedoucí tábora: Stanislav Hrnčíř - Šakal 603 978 932 

Zástupce vedoucího tábora: Daniel Homola - Dandý 603 903 669 

Hospodářka: Kateřina Hejduková 608 120 010 

Zdravotník: Barbora Gubišová 608 395 345 

Stravování: Alžběta Hrnčířová - Albi 777 617 685 
 

http://www.skaut-kostelec.cz/
http://www.skaut-kostelec.cz/taboriste/velka-taboriste-pro-letni-tabory-ktera-si-pujcujeme/taboriste-novy-jachymov/
http://www.skaut-kostelec.cz/taboriste/velka-taboriste-pro-letni-tabory-ktera-si-pujcujeme/taboriste-novy-jachymov/

