
 

Základní informace 
 

 

Druh:    letní stanový tábor  

Název: Ve službách krále 

Kdy:      sobota 15. července – neděle 23. července 2017  

Kde:       základna RR Hostěnice (Loc: 49°13’55.141″N, 16°46’34.751″E)  

Pro koho:  děti ve věku od 7 do 15 let  

Ubytování:  podsadové stany  

Stravování:  5x denně + pitný režim  

Pořadatel:  24. Přední hlídka Royal Rangers, IČO: 69744114 

Zodpovídá:  Ing. Simona Kavalcová  

  mob.: 728 100  488, email: kavalcova.simona@seznam.cz  

Zdravotník:  MUDr. Lenka Kovářová.  

 

Cena: Základní cena je ve výši 2 200,- Kč. 
Zahrnuje pobyt, stravu, materiál, pojištění, odměny, veškeré vstupné a cestovné na akce 
v průběhu tábora. 
 
Slevy: 
a) pro člena 24. Přední hlídky Royal Rangers je sleva 200,- Kč 
b) za každého svého sourozence, který jede na tento tábor, 100,- Kč 
c) za získání každého nového účastníka, který s námi na tábor ještě nejel, 100,- Kč 
 
Výše uvedené ceny platí pro přihlášky odevzdané s nevratnou zálohou  200,- Kč 
do 30. 4. 2017. 
Pro přihlášky odevzdané v termínu od 1. 5. 2017 do 31.5. 2017 
se zvyšuje základní cena na 2 500,- Kč s uplatněním slevy. 
Účastníci přihlášeni od 1. 6. 2017 hradí základní cenu ve výši 3 000,- Kč 
bez možnosti uplatnění slev. 
 
Každá přihláška je vázána nevratnou zálohou ve výši 200,- Kč. Celková částka musí být 
prokazatelně uhrazena do 30. 6. 2017. Na požádání můžeme vystavit doklad, potvrzení,  
nebo fakturu. Platbu lze provést hotově dle domluvy, nebo převodem na účet  
č. 160450254 / 0300 
 
Jako variabilní číslo použijte prosím datum narození dítěte. 
 

DATUM UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 30. 6. 2017 (po tomto datu nebudou další přihlášky přijaty). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Závazná přihláška 

 

na letní stanový tábor, který se koná ve dnech 15. – 23. 7. 2017 v Hostěnicích: 

 

Jméno a příjmení:                                                                    Datum narození:                                 .                    

Bydliště:                                                                                       Pojišťovna:                                           . 

Kontakt:                                                                                           Telefon:                                       .                                                                

 

Svým podpisem vyjadřuji svůj souhlas ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění, s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Dále souhlasím s pořizováním  

a zveřejněním obrazové i zvukové dokumentace dle potřeb organizace. Souhlasím, že případný 

přebytek může být použit na další činnost 24. Přední hlídky Royal Rangers. 

 

Cena:                         zaplacena dne:                                          . zákonný zástupce:                                . 

 

 

 

Souhlas s táborovým řádem 

 

Souhlasím, že budu respektovat táborový řád a režim dne. Budu respektovat vedoucí a jejich 

pokyny. Jsem si vědom, že důsledek nerespektování těchto věcí může vyústit ve vyloučení z tábora  

a předčasný odjezd domů bez nároku na vrácení části poplatku 

 

 

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

         podpis účastníka 

 

 

 

Informace rodičů pro vedoucí 

              

              

              

              

              

              

              

               



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na 
zotavovací akci a škole v přírodě 

Evidenční číslo posudku: ………………………..                     

1. Identifikační údaje 
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

IČO: 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte: 

Datum narození posuzovaného dítěte: 

Adresa trvalého pobytu posuzovaného dítěte: 

 

2. Účel vydání posudku 
 

Škola v přírodě, sportovní aktivity, tábor, plavání (nehodící se škrtněte) 
 

3. Posudkový závěr 
A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 

a. je zdravotně způsobilé*) 

b. není zdravotně způsobilé*) 

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

 

B. Posuzované dítě: 

a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE 

b. je proti nákaze imunní (typ/druh) 

c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 

d. je alergické na 

e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 

Poznámka: 

*) Nehodící se škrtněte 

**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňu-

jící zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 

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. 

5. Oprávněná osoba 
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):  

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 

 

Podpis oprávněné osoby 

 

Datum vydání posudku:  

 

 

Podpis, příjmení a podpis lékaře, razítko poskytovatele zdravotnických služeb 



 

 

Souhlas rodičů s případným zdravotním zásahem během tábora 

 
Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemoci (zánět 

slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení. 

 

 

V …………………… dne…………………..   
            Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

Kontakt na zákonné zástupce během konání tábora je možný na těchto telefonních číslech: 

(rodiče, popř. jiní příbuzní, kteří jsou schopni v případě zdravotních či jiných problémů zajistit 

jeho odvoz) 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tento list, spolu s kopií průkazky zdravotní pojišťovny, odevzdejte až při nástupu dítěte 

na tábor oprávněné osobě. Datum podpisu „prohlášení zákonných zástupců“ musí být ze 

dne odjezdu na tábor. 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte ve smyslu zákona 

 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil ………………………narozeného…………….… 

změnu režimu, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, horečka apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních 

dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Dítě je schopno zúčastnit se 

stanového letního tábora v Hostěnicích v termínu 15. - 23. 7. 2017. 

 

 Jsem si vědom (a) následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

Spojení na zákonného zástupce v době konání tábora je možné na tel. č.:  

Adresa: 
 

V    dne: 15. 7. 2017   

 

        Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

(Potvrzení lékaře spolu s „prohlášením rodičů“ a průkazem zdravotní pojišťovny 

odevzdá dítě při nástupu zdravotníkovi. Datum podpisu „prohlášení zákonných 

zástupců“ nesmí být starší 3 dnů) 
 

 


