
Přihláška na tábor vlčat a světlušek 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci  

Labská Stráň, 4. 7. – 18. 7. 2015, účastnický poplatek 3000 Kč. 
Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, A. Jiráska 1961, Teplice 

 

Osobní údaje/Posuzované dítě 

 

jméno 
 

 
příjmení  

 

zdravotní pojišťovna 
 

 
rodné číslo  

 

bydliště 
 

 

 

plavec (ano/ne) 
 

 

objednávám 
skautský kroj velikosti  

 
objednávám hnědé skautské 

tričko velikosti 
 

 

 

 

Oprávněná osoba a její souhlas 

Jméno a příjmení oprávněné 
osoby:  

  

   

Vztah k posuzovanému 
dítěti1:  

  

 

Co by vedení tábora mělo  
o Vašem dítěti vědět: 

  

   

Výše uvedený/á převzal/a 
posudek do vlastních rukou  

 dne: 

   

Souhlasím, aby se mé dítě účastnilo letního stanového tábora v plném rozsahu. 

Beru na vědomí, že zatajení důležitých skutečností, jako je zdravotní stav dítěte, nebo pomočování bude ze 
strany organizátora vnímáno jako důvod k okamžitému ukončení účasti na akci a přijímám za to 
zodpovědnost. 

 

Podpis oprávněné osoby:   

                                                 
1
 zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte 



Evidenční číslo posudku:   datum vydání posudku:   

 

1. Identifikační údaje  
Poskytovatel zdravotnických služeb vydávající posudek 

Název poskytovatele:   

   

Adresa sídla nebo místa 
podnikání poskytovatele:  

  

   

IČO:    

   

Příjmení a podpis lékaře: 
Razítko: 

  

2. Účel vydání posudku  
Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci – letním táboře organizace  Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s., který se 
bude konat 4. až 18. 7. 2015 u obce Labská Stráň. 

3. Posudkový závěr  
A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci:  

a. je zdravotně způsobilé 

b. není zdravotně způsobilé 

c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)2 

B) Posuzované dítě:  

● se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním3  

● je proti nákaze imunní (typ/druh)  

 

● má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)  

 

● je alergické na  

 

● dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)  

 

 

4. Poučení  
 Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, 
který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro 
účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.  

                                                 
2
 Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na 

zotavovací akci. 
3
 V případě nepravdivosti škrtněte 



Informace o táboře 

Milí táborníci a rodiče, 
připravili jsme pro vás informace o táboře a seznam doporučeného vybavení. Je přirozeně určen hlavně pro ty, kdo 
jedou na tábor poprvé, ale také pro zkušenější táborníky, kteří si budou jistě balit sami. 
Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím do 10. května 2015 svému rádci, který ji předá do střediskové kanceláře. 
Táborový poplatek ve výši 3000 Kč budeme vybírat pouze bezhotovostně na účet č. 2000036045/2010 (Fio). Jako 
variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Termín zaplacení je do 1. června 2015. Platbu na fakturu lze zařídit 
(takový požadavek zašlete s fakturačními údaji na pavel.seiner@gmail.com). Pojištěnci VZP mohou žádat o příspěvek 
500 Kč, potřebné potvrzení vystavíme pouze těm, kteří zaplatí včas.  
Tábořiště se nachází u obce Labská Stráň v okrese Děčín. Spát se bude v podsadových stanech po dvojicích. Ve stanu 
má každý pryčnu s matrací a pod ní prostor na uložení věcí, kterého není mnoho. Pak je v každém stanu kapsář na 
drobnosti a obvykle také šňůra na ručníky. 
Adresa tábora: Skautský tábor Dvojky Teplice, Labská Stráň, 407 14 Arnoltice u Děčína 
Strava bude zajištěna pětkrát denně. 
Mobilní telefony dle našeho přesvědčení ruší atmosféru tábora. Pro světlušky a vlčata platí zákaz absolutně (telefon si 
závidějí, vzbuzuje stýskání atd.). V nutných případech se lze vždy dovolat někomu z vedoucích. Na tábořišti je 
vzhledem k jeho poloze velmi slabý signál. 
Kapesné nemusí být horentní, obvykle stačí 200 Kč. Beztak není na táboře mnoho příležitostí, kde ho utratit. 

 

 
Důležité termíny: 
10. května termín odevzdání závazných přihlášek, 
1. června termín uhrazení účastnického poplatku 

 

Kontakty na vedoucí tábora 
Vůdce tábora  Veronika Holzknechtová  606 161 920   
    V.Holzknechtova@seznam.cz 
Zástupce vůdkyně  Adéla Klírová 603 765 698 klirova.adela@gmail.com 
Zdravotník  Martin Libich 724 717 891  libima@centrum.cz 

Platbu tábora fakturou zařídí hospodář střediska Pavel Seiner: pavel.seiner@gmail.com, 607 138 396 
  



 

Seznam vybavení 

Jako zavazadlo se nejlépe hodí kufr, protože se ve stanu dá 
snadno strčit pod postel a používat jako šuplík. Neměl by být 
nový, protože se určitě ušpiní a odře. Také by neměl být 
vysoký, jinak se nevejde pod postel a připravuje táborníka o 
místo na posteli. Nutností je krosna, tedy větší batoh (s 
vyztuženými zády a bederním pásem). Využije se na výpravě. 
Protože není větší utrpení, než jít výlet s rozpadajícím se 
nebo nevhodným batohem, měl by být vyzkoušený a 
bytelný. Přibalte i menší batoh na krátké výlety. 
Boty jsou na tábor potřeba troje. Základem jsou kecky, které 
se hodí na nejrůznější hry a sporty a na celodenní nošení. Dál 
jsou potřeba pořádnější boty na pochody (pokud možno 
pohorky). Ty by měly být nepromokavé, měly by mít tuhou 
podrážku (budeme chodit ve skalách) a pokud možno by 
měly sahat nad kotníky, aby je zpevňovaly. Třetí boty jsou 
sandály, pokud možno takové, kterým nevadí vlhko. Pro 
světlušky a vlčata velmi doporučujeme holinky. 
Šatstvo na táboře dosti trpí, nezřídka se trhá, mastí a 
propaluje. Doporučujeme tedy volit spíš obnošené oblečení. 
Je také vhodné mít oblečení nenápadných a tmavých barev, 
které se lépe hodí do přírody a zejména na (noční) hry. 
Kroj a střediskové tričko vnímáme jako povinné vybavení. 
Vyplněním kolonky v přihlášce (a jejím včasným odevzdáním) 
můžete obojí objednat. 
Nepromokavé oblečení je nutné hlavně kvůli 
několikadenním dešťům (a ty jsou každý rok), protože mokré 
šatstvo není kde sušit. Každý musí mít pláštěnku i 
nepromokavou bundu, která je opravdu nepromokavá, ne 
jen prvních pět minut. 
Ešus označte jménem. Totéž platí pro příbory a hrnečky, 
protože se to všechno rádo ztrácí po táboře. Je lepší mít jen 
jeden ešus s víčkem a vnitřek nechat doma. Je pak méně 
nádobí ke ztrácení a větší motivace ho mýt. 

Všechny věci, prosíme, opatřete nějakou 
značkou nebo jménem, ušetří nám to 
spoustu práce s hledáním majitelů 
ztracených věcí.  

věci na spaní 
● spací pytel 

● karimatka (postačí klasická pěnová) 
● deka (doporučené, nepovinné) 

● tepláková souprava nebo pyžamo na spaní 
oblečení na slávu a do civilizace 
● skautská košile (povinně) 

● šátek 

● jednobarevné (hnědé, černé, tmavěmodré…) kalhoty ke 
kroji, které nebude využívat na nic jiného 

● hnědé skautské tričko s logem  
věci na jídlo 
● ešus (podepsat, prosím!) - počítejte s tím,  že se v něm v 

rámci programu může vařit na ohni 

● lžíce 

● hrneček (podepsat, prosím!) 

● láhev na pití (spíše větší, celkem na 2l) (podepsat, 
prosím! a poučit, že se nevyhazuje) 

oblečení 
● dlouhé kalhoty 2 ks 

● krátké kalhoty 2 ks 

● mikina 2 ks 

● svetr 1 ks 

● ponožky (alespoň 14 ks, lépe přidat několik teplých) 

● silné ponožky 2 ks 

● spodky cca 14 ks (pro menší děti raději více) 

● plavky 

● pokrývka hlavy proti slunci  (povinná proti úpalu) 

● trička 5 - 7 ks 

● nepromokavá bunda 

● pláštěnka 

● sandály 

● pevné boty (pohorky), vyzkoušené a ochozené 

● holínky (pro světlušky a vlčata) 

● kecky 
hygiena 

● kartáček na zuby 

● pasta 

● krém na opalování s ochranným faktorem min. 20 

● ručník 

● kapesníky 

● hřeben 

● mýdlo a šampon 

● NEBRAT: deodoranty, gely na vlasy, voňavky, make-up, 
pudry, laky atd. 

ostatní 
● látkový pytel na špinavé prádlo (např. starý povlak na 

polštář) 
● kartička pojišťovny 

● psací potřeby 

● korespondenční adresy 

● skautský zápisník 

● trhací blok 

● známky 

● stezka (Cesta, Lucerna, Mauglí) 

● kapesné (maximálně 200,- Kč) 

● svítilna (a náhradní baterie) 

● velký batoh na dvoudenní nebo třídenní výpravu 

● KPZ se zápalkami a šitíčkem 

● Uzlovačka 

● Knížka 

● Malý batoh na jednodenní výpravu 

● hudební nástroj, kdo má a chce 

● fotoaparát, kdo má a chce 

● nůž (od osmi let) 

● šátek (jiný než skautský) 
 

 


