NÁSTUPNÍ LIST NA DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR

Sloup v Čechách 4. 7. 2020 - 11.7. 2020
ODJEZD NA TÁBOR A PŘÍJEZD ZPĚT BUDE UPŘESNĚN MĚSÍC PŘEDEM
ADRESA TÁBORA:

(jméno dítěte) LTD ŠTĚTÍ
RS STAP
Pod Hradem 167, Sloup v Čechách
471 52

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: ……………………………………………….……………
DATUM NAROZENÍ: ……………………………………………….……………………
BYDLIŠTĚ: …………………………………………………………………………..….
TELEFONY NA RODIČE PRO PŘÍPAD ÚRAZU ČI NEMOCI DÍTĚTE: ……………………………………………………………….
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:
Návštěvy rodičů na táboře jsou zakázány. V žádném případě nepustíme dítě mimo tábor! Je také Hygienou (OHES) zakázáno
dovážet potraviny podléhající rychlé zkáze. Hrubé porušení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora bez
finančního vyrovnání se zákonnými zástupci! Před odjezdem na tábor prosíme o důkladnou prohlídku hlavy vašeho dítěte,
v případě zavšivení může být vyloučeno z tábora bez finanční náhrady.
Co vzít s sebou: běžné táborové vybavení a oblečení, plavky, ručník, sluneční brýle, pokrývku hlavy, hygienické potřeby,
prostředek na opalování, pro neplavce pomůcky k plavání, vhodná obuv, přezůvky do budovy, gumovky, pláštěnku.
Nedávejte dětem nové oblečení, často si je nepoznají, mladším dětem boty a oblečení podepište. Baterka + náhradní baterie,
batůžek, repelent, láhev na pití. Kapesné dle uvážení.
Co nebrat: Cenné věci, za ztrátu mobilů, zlata, fotoaparátu… neručíme! Nedoporučujeme dávat dětem mobilní telefon!
K dispozici bude telefonní číslo na vedoucí tábora - Radoslava Špačková (734 441 766), volat po 20.00 hodině.
NUTNÉ
Při odjezdu u autobusu odevzdejte bezinfekčnost s datem odjezdu (4. 7. 2020), podepsané léky s dávkováním, které dítě
užívá.

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Údaje zákonného zástupce:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………
Kontakt (telefon, e-mail): ………………………………………………….
Údaje nezletilého dítěte:
Jméno a příjmení: …………………………………………….. nar. dne…………………
Trvale bytem: ……………………………………………………………………………...
Jako zákonný zástupce zmocňuji paní Radoslavu Špačkovou – hlavní vedoucí dětského tábora v RS Sloup,
nar. 31. 5. 1979, trvale bytem Školní 582, Štětí 41108, aby po dobu konání tábora, tj. od 4. 7. 2020 do
11. 7. 2020 udělovala za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době
nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí). Současně
souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte ve
smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011Sb. Zároveň určuji paní Kateřinou Trojanovou jako osobu, na jejíž
nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb (podle §28 odst. 3 písm. e
bod 1), a to ve shora uvedené době konání výše uvedeného tábora.

OTOČTE!

VYPLŇTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK:

1.

MÁ VAŠE DÍTĚ SOUDNÍ ZÁKAZ STYKU S NĚKTERÝM Z RODIČŮ? SE KTERÝM?

ano
ne

2. TRPÍ VAŠE DÍTĚ NĚJAKOU NEUROVÝVOJOVOU PORUCHOU? JAKOU? (ADHD, AD?)
V případě, že jste odpověděli ano, kontaktujte vedoucího tábora z důvodu konzultace.

ano
ne
3.

MÁ VAŠE DÍTĚ VE ŠKOLE ASISTENTA?

4.

MÁ VAŠE DÍTĚ NĚJAKÉ ZÁVAŽNÉ ONEMOCNĚNÍ? ALERGII?

5.

MÁ VAŠE DÍTĚ NĚJAKÁ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ? JAKÉ?

ano
ne

6.

BERE VAŠE DÍTĚ NĚJAKÉ LÉKY? JAKÉ, DÁVKOVÁNÍ?

ano
ne

7.

MŮŽEME VAŠEMU DÍTĚTI V PŘÍPADĚ HOREČKY PODAT LÉKY? JAKÉ?

ano
ne

8.

VAŠE DÍTĚ:

*JE DOBRÝ PLAVEC
*PLAVE S POMŮCKAMI
*JE NEPLAVEC

ano
ne

ano
ne

(*nehodící se škrtněte)

9. V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH (úraz, nevolnost,...) SOUHLASÍM S OŠETŘENÍM
MÉHO DÍTĚTE U LÉKAŘE

10. SOUHLASÍTE, ŽE V RÁMCI VÝLETU MŮŽE MÍT VAŠE DÍTĚ VOLNÝ
ROZCHOD (ROZCHOD VE MĚSTĚ)?

ano
ne
ano
ne

DALŠÍ POZNÁMKA PRO ZDRAVOTNÍKA NEBO HLAVNÍHO VEDOUCÍHO:
(CHOVÁNÍ, ZVYKY, ZVLÁŠTNOSTI)

Beru na vědomí, že v případě zamlčení údajů či uvedení nepravdivých údajů může být dítě z LTD
vyloučeno bez náhrady.

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………….

