
Přihláška na tábor vlčat a skautů 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci  

Labská Stráň, 16. 7. - 6. 8. 2016, účastnický poplatek 3500 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 

dítěti
1
:  

  

 

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, 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 střediska Teplice 2,  Junák – český skaut z.s., který se bude konat 
16. 7. - 6. 8. 2016 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 kontra indikaci 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 1. května 2016 svému rádci, který ji předá do střediskové 
kanceláře. 
Táborový poplatek ve výši 3500 Kč budeme vybírat pouze bezhotovostně na účet č. 2000036045/2010 (Fio). 
Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Termín zaplacení je do 1. června 2016. Platbu na fakturu lze 
zařídit (takový požadavek zašlete se všemi fakturačními údaji na pavel.seiner@gmail.com). Pojištěnci VZP 
mohou žádat o příspěvek 500 Kč, potřebné potvrzení vystavíme pouze těm, kteří zaplatí včas.  

Pozdní příjezdy a dřívější odjezdy nebudou povoleny s výjimkou přecházejících Žížal a Svišťů (2. třída), kteří 
mohou odjet z tábora již po dvou týdnech 30. 7. 2016, v takovém případě je platba pouze 3 000 Kč. Je třeba 
tuto informaci napsat na přihlášku. Starší jsou schopni 3 týdny zvládnout a nebude jim dřívější odjezd povolen. 
Tábořiště se nachází u obce Labská Stráň nedaleko Děčína. 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 bude zajištěna pětkrát denně. 

 
Důležité termíny: 
1. 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 Martin Libich  724 717 891 libima@centrum.cz 

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


