Informace k letnímu soustředění
Místo pobytu:

Penzion Trautenberk
Rovnáčov 23, 512 33 Studenec
www.trautenberk.cz

Termín:

18.8. - 23.8. 2019

Cena pobytu:

4.500,- Kč
Závaznou přihlášku odevzdejte do 14.6. 2019!!!

Platba soustředění na č.ú.: 2300638451/2010, VS 182319, do zprávy pro příjemce jméno dítěte.
Platbu prosíme provést do 30.6.2019
Kapesné:

cca 200,- Kč

V ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve zděné budově v převážně čtyřlůžkových pokojích se
sociálním zařízením, stravování plná penze a svačinky, sportovní trénink a zdravotnický dozor.
Doprava: společně autobusem
Při nástupu je nutné odevzdat:
1. čitelně nadepsanou obálku se jménem, adresou a telefonním spojením na rodiče
2. průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii
3. prohlášení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů před odjezdem (vyplní rodiče)
4. pravidelně užívané léky
Doporučený seznam věcí:
kufr nebo cestovní tašku
hygienické potřeby:
1x tričko s dl. rukávem
mýdlo, hřeben, zubní pasta a
4x tričko
kartáček na zuby, šampon na vlasy,
2x tepláková souprava
krém na opalování, tyčinku na rty,
1x šusťáková souprava
2x elastické obinadlo
2x mikina
-----------------------------------------pyžamo
láhev na vodu, psací potřeby, baterka,
plavky
pastelky, blok, společenské hry, knížka,
spodní prádlo, ponožky
podložka na cvičení
2-3x cvičební dres AE
pláštěnka
1x boty AE
2x ručník
1 – 2x běžecká obuv!!!
malý batůžek
pantofle do sauny, přezůvky
Doporučujeme tzv. teplouše do bot – vysoušení – pro případ deštivého počasí a pláštěnku.
Nedoporučujeme s sebou: cenné věci, radiomagnetofony, mobilní telefony pro děti do 10 let!!!
Další informace: Aneta Kůrková, a.croo@seznam.cz
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Závazná přihláška na letní soustředění od 18.8. - 23.8. 2019
Prosíme odevzdat do 14.6. 2019 včetně zdravotní způsobilosti!!!
Jméno účastníka: …................................................................ RČ: …........................................
Adresa: …............................................................................. telefon na rodiče: ….........................
emailová adresa na rodiče: ….............................................. zdravotní pojišťovna: …...............
Podpis rodičů:

----------------------odstřihněte, odevzdat v den odjezdu na soustředění------------------------

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti.......................................................................................
bydlištěm …..........................................................................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik
ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se
od 18.8. - 23.8.2019 sportovního soustředění v Pensionu Trautenberk.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení bylo nepravdivé.

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

…...................................................
podpis zákonných zástupců dítěte
ze dne, kdy odjíždí na akci

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

Datum narození
Adresa místa trvalého pobytu

Část 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:
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 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)
Datum vydání posudku

Nehodící se škrtněte.

Jméno a podpis lékaře + razítko zdravot.zařízení

