
                      

  
,,Záchranha broumovských skřítků´´ 
 SUCHÝ DŮL 2016 - PŘIHLÁŠKA 

 
Obsah dokumentu:  
 Základní informace a smluvní podmínky 
 Závazná přihláška na letní dětský tábor SUCHÝ DŮL 2016 
 Potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte na táboře 
 Prohlášení rodičů, seznam doporučené výbavy dítěte 

 
Pozorně si prosím přečtěte následující dokument. Kontrolujte chybějící údaje, podpisy, razítka, hlavně  aktuálnost 
údajů ( adresy, telefonní čísla apod. ) 
 Základní informace a smluvní podmínky 
                      
1. Pořadatel tábora:   Občanské sdružení RIVIERA 
    Na Mušce 1029, 534 01 Holice 
    IČO: 22 73 32 05 
 
2. Adresa tábora:  Táborová základna Suchý důl 
    Suchý důl – Broumovské stěny 
    549 62 
 
3. Hlavní vedoucí tábora: Luboš Mládek 
    Zástupce vedoucího: Jan Kopřiva 
    Zdravotník tábora:  Dagmar Vachová 
 
4. Termín tábora:  16.07.2014 – 29.07.2016 
 
5. Cena:     3.600 Kč 
 Cena tábora je konečná, velikost kapesného pro vaše dítě necháme na vás. 

Cena zahrnuje: dopravu tam i zpět, ubytování, stravu 5x denně, celodenní pitný režim, pojištění, 
výdaje na program, výdaje na výlety během pobytu (jízdné, občerstvení), odměny a ceny do soutěží 

 
6. Ubytování a program: 

Děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou, ve stanu jsou dvě lůžka a jeden stolek. 
K dispozici je pevná jídelna a sociální zařízení s teplou vodou.  

 Do programu jsou zařazeny sportovní a znalostní soutěže, celotáborová hra, táboráky apod. 
 
7. Způsob přihlášení: 

Vyplňte závaznou přihlášku a odevzdejte ji kontaktní osobě nejpozději do 31.5.2016. Zároveň se 
závaznou přihláškou zaplaťte zálohu 1.000 kč. 

 
8. Způsob platby: 
 Tábor lze zaplatit hotově, bankovním převodem nebo fakturou, viz závazná přihláška 
 
 
 



                      
9. Smluvní podmínky:    Cenu tábora uhradíte nejpozději do 15.6.2016. Pokud platba neproběhne budeme nuceni 

uvolnit místo Vašeho dítěte ve prospěch jiného zájemce  Za důvod neúčasti dítěte na letním táboře, kvůli kterému budeme vracet platbu letního tábora 
budeme uvažovat pouze významné zhoršení zdravotního stavu, doložené zprávou o 
zdravotním stavu od lékaře dítěte, který nedoporučí pobyt dítěte na letním táboře  Zálohu 1.000 Kč uhradíte do 31.5.2016 při odevzdání závazné přihlášky 

 
Program tábora je připravován průběžně již od stanovení termínu běhu. Tento termín je zpravidla 
nabídnut v měsíci lednu či únoru. Současně s přípravou programu probíhá příprava závazných 
přihlášek. 
Jakmile od Vás obdržíme závaznou přihlášku, tak počítáme s účastí Vašeho dítěte na našem táboře, to 
znamená, že z ceny tábora, kterou hradíte, nakupujeme odměny pro každé dítě (kolem 400 Kč). Dále 
musíme s předstihem zaplatit pronájem tábořiště a to do konce března.  
Z těchto důvodů je záloha 1.000 Kč nevratná. 

 10. Stravování začíná v den nástupu na tábor obědem a končí v den odjezdu taktéž obědem.  
 
11. Při nástupu dítěte na tábor je nutné odevzdat:  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzený lékařem, ne starší než 12 měsíců)  Písemné prohlášení rodičů (bezinfekčnost)  Kartička zdravotní pojišťovny 
      Bez těchto dokladů nemůžeme vzít vaše dítě na tábor!!!  
12. Vzhledem k psychice dětí a táborovému režimu nedoporučujeme návštěvy rodičů v průběhu konání  
      tábora. (mimo návštěvního dne 23.7.2014,  13,00 – 16,00 hod) 
 
13. Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem vlastní léky. Všechny potřebné léky pro děti odevzdejte u 

autobusu zdravotníkovi tábora i s popisem dávkování. Pokud se dětem dělá nevolno v autobuse, vybavte 
je vlastním kinedrylem. 

 14. Řádně vyplněné přihlášky a zálohu 1.000 Kč odevzdejte kontaktním osobám: 
 (pokud posíláte přihlášku el. poštou, odevzdejte originál při nástupu dítěte na tábor) 
 Jan Kopřiva – Na Mušce 1029, 534 01 Holice 
 Luboš Mládek – Dolní Roveň 291, 533 71 Dolní Roveň 
 
15. Místa nástupu dětí do táborového autobusu 16.7.2016:  Roveň – malá škola, 10.00  Holice – ZŠ Holubova, 10.15  Častolovice – vlakové nádraží, 10.35  Případně lze přistoupit podle trasy autobusu, změnu domluvte telefonicky s hlavním vedoucím 

tábora, s dostatečným časovým předstihem 
 
      Návrat 29.7.2016 v místě nástupu. Přesný čas bude upřesněn při odjezdu. Z tábora bychom měli vyjíždět 
mezi 13 a 14 hod, cesta trvá zhruba hodinu a půl. 
 
16. Kontakty kde upřesníme všechny informace a zodpovíme vaše dotazy: 
 Jan Kopřiva   tel: 724 507 169 
    e-mail: jendakopr@seznam.cz  
 Luboš Mládek  tel:773 197 939 
    e-mail: nellinka02@seznam.cz 
 OS  RIVIERA  e-mail: sdruzeniriviera@seznam.cz 

internet: www.taborriviera.cz 
 



                      
Odevzdejte kontaktní osobě do 31.5.2016 
 
 Závazná přihláška na Letní dětský tábor SUCHÝ DŮL 2016 

16.07. – 29.07.2016 Údaje o dítěti 
jméno: …………………………………….., příjmení: …………………………………………… 
adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………... 
datum narození: ……………………………, rodné číslo¹: ……………………………………….. 
zdravotní pojišťovna (číslo): ……………................, e-mail:  ......................................................... 
tel. domů: …………………………………, tel. zaměstnání: ………………………..…………… 
plavec: ano x ne (nehodící se škrtněte) 
místo nástupu:  Holice - Roveň  - Častolovice - jiné……………………..……………………...... 
 
Zvláštní záznamy a informace 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Souhlasíme se smluvními podmínkami stanovené organizátory Letního tábora SUCHÝ DŮL 
2016 uvedené na straně 1,2 a přihlašujeme tímto výše uvedené dítě k pobytu na letním dětském 
táboře SUCHÝ DŮL 2014 a zavazujeme se uhradit cenu tábora 3.600 Kč 
  
   fakturou² 
   platebním příkazem, číslo účtu 1303274003/0800 
                       variabilní symbol – rodné číslo dítěte 
   hotově 
 
 Při dřívějším odjezdu dítěte z tábora nebude platba tábora ani její poměrná část vrácena. 
V případě trvalých nebo závažných kázeňských přestupků bude Vaše dítě na naše náklady vráceno 
na adresu                  
                                  trvalého bydliště dítěte 
                                  na jinou adresu ( v případě předčasného odjezdu z tábora domů  nebudou   
                                  peníze vráceny, napište do zvláštních záznamů ) 
 
Datum:  _ _ . _ _ . 201_                                                                           …………………………... 
                      podpis zákonného zástupce 
 
Termín odevzdání závazných přihlášek: nejpozději do 31.5.2016 
 
Razítko organizace, která odpovídá za Vaše dítě 
v termínu tábora. 
Přihláška bude označena po jejím převzetí. S informacemi  
bude nakládáno jako s důvěrnými a po uplynutí  
zákonné archivace – 6 měsíců budou tyto listy 
zničeny.  __________________ 
¹ Bez uvedení rodného čísla dítěte nebude možno 
  dítě pro tento letní tábor pojistit ² Žádost o fakturu předejte se závaznou přihláškou 
 
 

Registrační číslo: 



                      
Potvrďte u lékaře a odevzdejte u odjezdu společně se zdravotním průkazem,  kartičkou pojišťovny a 
prohlášením. Bez těchto 4 dokumentů nemůžeme vzít Vaše dítě na tábor 
 
 Potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte 

k účasti na Letním táboře SUCHÝ DŮL  2016 
16.07. – 29.07.2016 Posuzované dítě: 

 jméno: ………………………………….., příjmení ………………………………………………. 
zdravotní pojišťovna:………………………………………………………………………………. 
adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………... 
datum narození: …………………………………….., rodné číslo: ………………………………. 
 
Část a)  Posuzované dítě k účasti na letním dětském táboře 
   je zdravotně způsobilé 
   není zdravotně způsobilé 
   je zdravotně způsobilé s omezením 
 
omezení ve zdravotní způsobilosti: …………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této 
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 
Část b)  Potvrzuji, že dítě                    (uveďte typ/druh) 
   se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ………………………….. 
   je imunní proti nákaze ……………………………………………………….. 
   má trvalou kontraindikaci proti očkování ……………………………………. 
   je alergické na ………………………………………………………………... 
   dlouhodobě užívá léky ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………… 
 
Další upozornění:…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum vydání posudku :  _ _ . _ _ . 201 _ 
 
 Podpis, jmenovka lékaře, razítko zdravo. zařízení 
 
 
 



                      Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte a souhlas s 
manipulací se zdravotní dokumentací dítěte 

 
Prohlašuji, že mému dítěti ……………………………………….... s RČ …………..………………... 
nenařídil lékař změnu režimu, dítě nejeví známky onemocnění (průjem, teplota apod.) a ani hygienik 
ani lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou 
týdnech do styku s infekční chorobou. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly v 
případě nepravdivosti tohoto prohlášení. Souhlasím s poskytnutím informací o zdravotním stavu 
svého dítěte těmto osobám:  Luboš Mládek - hlavní vedoucí tábora, Jan Kopřiva - zástupce 
vedoucího tábora, Dagmar Vachová -  zdravotník tábora a dovoluji jim tímto manipulovat se 
zdravotnickou dokumentací svého dítěte po dobu konání tábora. Zároveň souhlasím, že v případě 
potřeby (hořečnaté stavy, příp. nemoci) bude mému dítěti podáván jeden z běžných léků na tlumení 
teploty (Ibalgin, Paralen, Panadol). 
 
V ……………………….. dne …………….. 2016 
                                                                                                 ………………………………………….            podpis rodičů nebo zákonného zástupce 
(prohlášení nesmí být starší 1 dne před odjezdem) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zde odstřihněte a odevzdejte při odjezdu na tábor  
Seznam doporučené výbavy dítěte 

 
 Očkovací průkaz, nebo modrý A5 zdravotní průkaz, průkaz pojištovny, prohlášení o 

bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti (bez těchto věcí nebude dítě vzato na tábor) 
 Dobrý spací pytel (vyzkoušejte 

funkčnost zipu) 
 Spodní prádlo 
 Ponožky 
 Teplé oblečení 
 Zimní bunda 
 Pláštěnka nebo nepromokavá bunda 
 Čepice proti slunci 
 Hygienické potřeby 
 Ešus+příbor, hrníček  Holinky 
 Polokecky, turistická obuv, lehká obuv - 

pantofle 
 Svetr 
 Tílka 
 Trička 
 Toaletní papír 

 Košile 
 Větrovka 
 Věci na spaní 
 Plavky 
 Malý batoh 
 Šátek (pomůcka pro hry) 
 Baterka (s náhradní baterií a žárovičkou) 
 Kapesní nůž (na uvážení rodičů) 
 Sekyra (na uvážení rodičů) 
 Kolíčky, kus provázku (3m) 
 Krém na opalování 
 Karimatka 
 Zimní čepice 
 Rukavice 
 Ostatní ošacení dle vlastní potřeby 

 
Tábor se nachází v nadmořské výšce okolo 600 m.n.m a proto nepodceňte teplé oblečení. Při nepřízni počasí 
mohou být noci velmi chladné. 
 
Díky zkušenostem z minulých let zakazujeme mobilní telefony a různé elektrospotřebiče. Děti si telefon 
nemají kde dobít a v těchto místech je velmi slabý tel. signál. Vedoucí za ztrátu těchto věcí nebudou ručit. 
Pro komunikaci mezi dětmi a rodiči dostáváte kontaktní telefon na vedoucí a organizátory tábora. Doufáme, 
že toto chápete. Dále prosíme o omezení návštěv dětí během tábora. Rodiče jsou zváni dne 23.7.2016 od 
13,00 do 16,00 hodin, kdy je připraven program i pro rodiče s dětmi.    


