Přihláška na Tábor YMCA – prostor pro Tebe 2020 – 1. část
Tuto část odešlete na naši adresu. Kapacita tábora je omezena.
Do tábora budou děti přijímány dle data odeslání přihlášky a zaplacení zálohy.

Pořadatel: YMCA v České republice

Datum konání: 4. až 12. července 2020

Místo konání

Masarykův tábor YMCA – Soběšín, 285 06 Sázava

Cena
3.990 Kč (účastníci s platným členstvím v YMCA)
(zahrnuje ubytování, stravu, náklady na 4.190 Kč (nečlen YMCA)
program, úrazové pojištění, tričko)

Údaje o účastníkovi
Jméno a příjmení
Datum a rok narození
Dítě je členem YMCA

ne

ano YMCA

(např. YMCA Brno)

Adresa
Telefon:
Velikost trička (označte)

E-mail:
dětská:
104
116
dospělácká:
S
M

128
L

140
XL

Další potřebné údaje
Léky/zdravotní problémy,
alergie/speciální strava
Jméno a telefon lékaře
Dítě je

plavec /

neplavec

Údaje o rodiči / zákonném zástupci
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Email
Souhlasím, že během tábora budou platit tato pravidla:
1. Žádný alkohol, žádné drogy (kouření je také považováno za drogu). 2. Zákaz opouštění areálu
tábořiště bez vědomí vedoucího a bez doprovodu dospělé osoby. 3. Zákaz používání mobilního
telefonu (a dalších elektronických zařízení) během programu. Jsem si vědom/a, že po porušení
pravidel (především prvního) může být účastník odeslán domů bez nároku na vrácení peněz.
YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:

www.letnitabor.ymca.cz

Souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů, fotografií a videí
Dávám svým podpisem souhlas organizaci YMCA v České republice ke zpracování a uchování
poskytnutých osobních údajů o dítěti, a to po dobu nutnou k realizaci tábora a k interním potřebám
organizace. Souhlasím také s tím, že během tábora může být mé dítě foceno či natáčeno
a pořízené fotografie či videa mohou být použity k propagaci aktivit organizace YMCA v České
republice.

Určení oprávněné osoby dle zákona o zdravotních službách
1. Jako zákonný zástupce nezletilého určuji a zplnomocňuji v souladu se zákonem o zdravotních
službách oprávněnou osobu za YMCA v ČR, která má právo na informace o zdravotním stavu
nezletilého po dobu letního tábora YMCA - prostor pro Tebe v termínu 4. 7. - 12. 7. 2020.
2. Současně určuji, že tato osoba může nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy
či kopie této dokumentace a má právo být přítomna při poskytování zdravotní péče pacientovi,
pokud to charakter daného výkonu umožňuje.
3. Dále rodič bere na vědomí a souhlasí, že v případě potřeby budou veškerá nezbytná ošetření a
zákroky provedeny v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
4. Oprávněná osoba – zástupce hlavního vedoucího: Ing. Vojtěch Rálek, nar. 18. 1. 1964, bytem:
Mirovická 1082/46, 182 00 Praha 8.
Souhlasím s převozem dítěte osobním automobilem v případě nutnosti (např. k lékaři).
Zde je místo pro Vaše sdělení (další informace, žádost o společné ubytování):

Dokážeme garantovat společné ubytování té DVOJICE dětí, jejichž jména jsou vzájemně uvedena
na obou přihláškách.

Doplňující informace
Mám /

Nemám

zájem o společný odvoz mého dítěte z Prahy (označte odpovídající):
na tábor
z tábora
Cena odvozu není zahrnuta v ceně tábora a odvíjí se od počtu zájemců. Podle zjištěného zájmu Vás budeme
informovat o ceně a konkrétním místě nástupu.

Podpis rodičů/ zákonných zástupců
Prohlašuji, souhlasím a beru na vědomí (vyplní rodič/zákonný zástupce)

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

YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:

www.letnitabor.ymca.cz

Pokyny k zaslání přihlášky a k platbě
Do tábora budou děti přijímány dle data odeslání přihlášky na naši adresu a zaplacení zálohy,
kapacita tábora je omezena.
Při podávání přihlášky je potřeba uhradit zálohu 2.000 Kč.
Do 31. května 2020 musí být zaplacen zbytek ceny tábora.
1. část vyplněné přihlášky odešlete na email sekretariat@ymca.cz nebo na naši adresu:
YMCA v České republice
Na Poříčí 12
Praha 1, 110 00
obálku označte: Tábor YMCA
V případě zrušení pobytu do 31. 5. 2020 účtujeme manipulační poplatek 600 Kč. Při zrušení pobytu
po tomto datu činí storno poplatek 2.000 Kč. Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.
V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora nevzniká nárok na vrácení poplatku ani jeho
poměrné části.
Peníze posílejte na účet: 35-804 735 0207/0100
Variabilní symbol: 602
Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka

YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:

www.letnitabor.ymca.cz

Přihláška na Tábor YMCA – prostor pro Tebe 2020 – 2. část
Tuto část uschovejte a odevzdejte až při nástupu dítěte do letního tábora
Základní informace o táboře
-

-

Individuální nástup účastníků do tábora je v sobotu 4. července 2020 od 15:00 do 17:00.
Odjezd účastníků tábora je v neděli 12. července 2020 od 13:00 do 14:00.
Při zvolení společné dopravy z Prahy bude místo a čas nástupu a výstupu upřesněno.
Tábor je určen pro pobyt dětí ve věku od 7 do 14 let, které se mohou bez problému
přizpůsobit táborovému režimu.
Stravování začíná v den příjezdu večeří a končí v den odjezdu obědem.
Nezapomeňte na zásobu oblečení, která odpovídá délce a povaze pobytu.
Nezapomeňte na zásobu léků, které dítě případně užívá.
Mezi zakázané vybavení účastníků tábora se řadí: zbraně, alkohol, drogy, cigarety.
Nedoporučujeme vybavovat účastníky cennými věcmi (mobilní telefony, notebooky, DVD
přehrávače, šperky apod.). Pořadatel tábora nenese odpovědnost za poškození či ztrátu věcí,
které si dítě, navzdory doporučení, s sebou přiveze na tábor.
Vzhledem k táborovému režimu a psychice děti zásadně nedoporučujeme návštěvy rodičů
(zákonných zástupců) v průběhu tábora.

Doplňující informace
-

Nezapomeňte dítěti před odjezdem PEČLIVĚ zkontrolovat vlasy – vši a hnidy jsou důvodem
k nepřijetí dítěte do tábora.
Při nástupu do tábora je nutno odevzdat druhou (tedy tuto) část přihlášky, která obsahuje
prohlášení o odpovědnosti za škody, nástupní list dítěte ze dne odjezdu na tábor a posudek
o zdravotní způsobilosti. Dále také kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

Prohlášení o odpovědnosti za škody
Prohlašuji, že přebírám odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu
na letním táboře. V případě finančních nákladů na náhradu škody se zavazuji tyto náklady
uhradit.

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

YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:

www.letnitabor.ymca.cz

Nástupní list dítěte ze dne odjezdu na tábor

jméno a příjmení dítěte

datum narození

trvalé bydliště
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech
přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře.
Beru na vědomí, že pořádající osoba má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví všech
účastníků během konání tábora.
Jsem si vědom/a, že je mou povinností informovat pořádající osobu o změně zdravotní
způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte (např. alergie, dieta, léky), zahrnující i povinnost předložit
příslušné odborné vyjádření lékaře.
Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti
k dnešnímu dni.
Jsem si vědom/a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.
Upozorňuji také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na některé obtíže mého dítěte (např.
astma, alergie, užívané léky apod.):
Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hl.
vedoucího tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti. Zavazuji se při převzetí
dítěte z tábora a po předložení dokladu o zaplacení poplatku, tato ošetření uhradit.

V………………..dne………………….podpis…………………………………rodičů

ze dne

odjezdu bor
YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:

www.letnitabor.ymca.cz

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
a škole v přírodě
Prohlášení rodičů ze dne odjezdu na tábor
dle novely vyhlášky č. 422/2013 Sb o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Evidenční číslo posudku:…………………………….
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:

IČ:
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného
dítěte:

2. Účel vydání posudku
Účast na letním dětském táboře
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
Nehodící se škrtněte
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)

YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:

www.letnitabor.ymca.cz

4. Poučení
Proti 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.
Datum vydání posudku:

____________________________________________________
Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotnických služeb

5. Oprávněná osoba
Jméno a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti:
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:

____________________________
Podpis oprávněné osoby

YMCA v České republice
tel.: 224 872 004
adresa: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
e-mail: sekretariat@ymca.cz

Více informací na:
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