
Přihláška na tábor 24. roje světlušek Dvojky Teplice
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 

Labská Stráň (okres Děčín), 6. – 20. srpna 2016, účastnický poplatek 3000 Kč Junák – český skaut, středisko 
Dvojka Teplice, z. s., A. Jiráska 1961, Teplice

Osobní údaje dítěte

jméno příjmení

zdravotní pojišťovna rodné číslo

bydliště

zdravotní či jiná
omezení

Objednávám hnědé skautské triko velikosti (cena 157 Kč):

Souhlas zákonného zástupce
Jméno a příjmení 
zákonného zástupce

Vztah k posuzovanému 
dítěti1: 

Co bychom o vašem dítěti 
měli vědět

Výše uvedený/á převzal/a 
posudek od lékaře dne: 

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

Beru na vědomí, že zatajení důležitých skutečností, jako jsou např. zdravotní omezení, onemocnění, či jinak 
nepříznivý zdravotní stav dítěte, nebo pomočování bude ze strany organizátora vnímáno jako důvod 
k okamžitému ukončení účasti na akci a přijímám za to odpovědnost.

Podpis zákonného 
zástupce:

1 matka, otec, popř. další příbuzný dítěte, opatrovník, pěstoun





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 skautském táboře 24. oddílu střediska Dvojka Teplice, který se bude konat 6. až 
20. srpna 2016 v obci Labská Stráň (okres Děčín).

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(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
Milé světlušky, milí 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 tábornice, které si budou jistě balit samy.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím do 4. května 2016 své rádkyni.
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 31. května 2016.  Platba po tomto termínu bude 
o 200 Kč vyšší! Platbu na fakturu lze zařídit (takový požadavek zašlete co nejdříve s fakturačními údaji na mail 
pavel.seiner@gmail.com). 
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.
Strava je pětkrát denně.
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 světlušku o
místo na posteli.
Nutností je ovšem krosna, tedy větší batoh (s vyztuženými zády). Využije se na dvoudenní 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 určitě 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. Dále doporučujeme přibalit holinky, které se na táboře 
hodí v období dešťů.
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 hry.
Kroj a střediskové tričko vnímáme jako povinné vybavení. Můžete je objednat a koupit téměř každou středu 
odpoledne v kanceláři v klubovně. V nabídce míváme i bazarové kusy, na kterých se dá ušetřit. Nepromokavé oblečení 
je nutné hlavně kvůli několikadenním dešťům (a ty jsou každý rok), protože mokré šatstvo není kde sušit. Každý by měl 
mít pláštěnku nebo nepromokavou bundu, která je opravdu nepromokavá, ne jen prvních pět minut.
Je důležité, aby všichni táborníci byli už z domova naučení a zvyklí starat se o svoje věci. Tím se myslí zejména naučit se
necpat mokré věci k suchým, ale pověsit je k usušení. Umět usušit mokré boty a vědět, proč je dobré do nich nacpat 
noviny (a také, že se noviny musí vyměňovat). Naučit se špinavé oblečení dávat do pytle a nemíchat ho s čistým. Umět 
poznat, že mu dochází čisté prádlo a že bude potřeba ho vyprat. Po zkušenostech z minulých let přijímáme na tábor 
děti, které se pomočují až po předchozí domluvě – jinak se může stát, že již druhou noc nemá dítě v čem spát.
Ešus označte jménem. Totéž platí pro příbory a hrnečky, protože se to všechno rádo ztrácí po táboře. Mimochodem je 
lepší mít jen jeden ešus s víčkem a vnitřek nechat doma. Je pak méně nádobí ke ztrácení a větší motivace ho mýt.
Mobilní telefony dle našeho přesvědčení ruší atmosféru tábora. Pro světlušky tedy platí absolutní zákaz mobilních 
telefonů (telefon si závidějí, vzbuzuje stýskání atd.). V nutných případech se lze vždy dovolat někomu z vedoucích. Na 
tábořišti je vzhledem k jeho poloze slabší signál.
Kapesné nemusí být horentní, obvykle stačí 200 Kč. Beztak není na táboře mnoho příležitostí, kde ho utratit.
Důležité termíny:
4. května termín odevzdání závazných přihlášek,
31. května termín uhrazení účastnického poplatku (poté se už platí o 200,- Kč více)

Kontakty na vedoucí tábora
Vedoucí tábora Adéla Klírová 603 765 698 klirova.adela@gmail.com
Zástupce vedoucí Martina Součková 605 463 274 marti.souckova2@gmail.com
Zdravotnice Lenka Seinerová 728 184 827 lenki.tce@gmail.com

Hospodář střediska (platba fakturou) Pavel Seiner 607 138 396 pavel.seiner@gmail.com



Seznam vybavení
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)
 skautský šátek
 jednobarevné (hnědé, černé, tmavěmodré…) 

kalhoty ke kroji
 hnědé skautské tričko s logem 

hygiena
 kartáček na zuby
 pasta
 krém na opalování s ochranným faktorem 

min. 20
 ručník
 kapesníky
 hřeben
 mýdlo a šampon
 NEBRAT: gely na vlasy, voňavky, make-up, 

pudry, laky
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 (aspoň litrová, spíš větší) (pode-

psat, prosím!)
oblečení

 dlouhé kalhoty 2 - 3 ks
 krátké kalhoty 2 - 3 ks
 mikina 2 - 3 ks
 svetr 1 ks
 ponožky (alespoň 10 ks, klidně více)
 silné ponožky 2 ks (klidně více)
 kalhotky cca 14 ks (pro menší děti raději více, 

nebo se domluvit s vedením, že bude potřeba
přepírat)

 plavky
 pokrývka hlavy proti slunci  (povinná proti 

úpalu)
 trička 5 - 7 ks
 nepromokavá bunda

 pláštěnka
 sandály
 pevné boty (pohorky), vyzkoušené a ocho-

zené
 holínky
 kecky

ostatní
 látkový pytel na špinavé prádlo (např. starý 

povlak)
 psací potřeby
 korespondenční adresy
 skautský zápisník
 trhací blok
 známky
 stezka (Nováček, Lucerna)
 kapesné (maximálně 200,- Kč)
 svítilna (a náhradní baterie) - ideálně čelovka
 velký batoh na dvoudenní výpravu
 KPZ se zápalkami a šitíčkem
 Knížka
 Malý batoh na jednodenní výpravu
 nůž (od osmi let)
 šátek (jiný než skautský)

před odjezdem u autobusu vybíráme

 kartičku zdravotní pojišťovny
 očkovací průkaz
 léky, které dítě užívá včetně příbalového 

letáku (popsané takto: jméno dítěte, název 
léku, dávkování, důvod užívání)

 podpis zákonného zástupce na prohlášení 
o bezinfekčnosti dítěte

Adresa na tábor
Světlušky moc rády dostávají pohledy a dopisy, proto 
budou jistě rády, když jim napíšete pár řádků na tuto 
adresu:

Tábor světlušek na Labské Stráni

Labská Stráň (okr. Děčín)

405 02




