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

Pokyny pro táborníky a jejich rodiče:
Co by měl správný táborník mít s sebou do výbavy:
Na cestu - pohodlné oblečení, baťůžek, dle potřeby Kynedril, igelitový sáček.

Jméno a příjmení dítěte............................................................................................................................. ....
Datum narození..................................................................................................................... .........................
Adresa místa trvalého bydliště

Část A

..................................................................................................................

Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci (DT)

Do výbavy - spodní prádlo, 13 párů ponožek, 1x podkolenky, 6x kapesník, 8x tričko kr. rukáv, 2x tričko s dlouhým
rukávem, 1x plavky, 2x teplý svetr, 1x tepláky, 1x kšiltovka (šátek), 1x pyžamo, 1x pevná obuv, 1x tenisky, 1x letní
obuv, pytel na špinavé prádlo. Nutné: HOLINKY, PLÁŠTĚNKA, spacák, ešus, hrníček.
Potřeby osobní hygieny - mýdlo, 2x ručník, 1x osuška, šampon, kartáček a zubní pasta, kelímek, hřeben,1x toaletní
papír, starší dívky hygienické vložky.
Ostatní - svítilna + náhradní baterie, zavírací nožík, krém na opalování, neplavci nafukovací kolo, rukávky,
propisovací tužka, zápisník, dopisní papír a několik poštovních známek.

a)

je zdravotně způsobilé *)

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Na srazu odevzdejte vedení tábora tyto doklady:

b)

není zdravotně způsobilé *)

1.

kartička zdravotní pojišťovny – okopírujte a nalepte na nástupní list, originály KP a očkovací průkazy
nevybíráme.

c)

je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)

2.

nástupní list - vyplněn a podepsán zákonným zástupcem. Datum nesmí být starší jeden den před odjezdem dítěte
na tábor (pozor při vyplňování na datum)

3.

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzen lékařem, má platnost 1 rok)

4.

kopie dokladu o úhradě poukazu při odjezdu - ústřižek složenky (neplatí pro plátce převodem z účtu).

5.

V případě, že bude během tábora za dítě placený regulační zdravotnický poplatek, uhradí ho rodič při převzetí
dítěte po skončení tábora.

*) .............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke
změně zdravotní způsobilosti.

Důležité upozornění pro rodiče:
Část B

Potvrzení o tom, že dítě

1. Pokud dítě užívá léky, nahlaste je a při odjezdu odevzdejte v ORIGINÁLNÍM balení, s přesnou medikací,
z bezpečnostních důvodů děti nesmějí mít u sebe žádné medikamenty. Nespotřebované léčiva budou
vráceny.

a)

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

b)

je proti nákaze imunitní (typ/druh)

c)

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

d)

je alergické na

e)

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

f)

jiné onemocnění……………………………………………………………………………………………….

ANO - NE

......................................................................................................

...................... ..................................................................................................

Datum vydání posudku ........................................

____________________________________________
podpis, jmenovka lékaře
razítko zdravotnického zařízení

2. Chtěli bychom Vás touto cestou ubezpečit, že jakmile nebude s Vaším dítětem něco v pořádku (zdravotně,
kázeňsky, úraz atd.) budete první, kteří budou informováni.
3. Pokud nebudou předány veškeré potřebné doklady a potvrzení u odjezdu, vaše dítě nebude možné přijmout na
tábor do té doby, než budou doklady v pořádku.

4. Nedávejte dítěti na tábor drahé předměty, např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, mobilní telefon,
radiobudík, apod. Za tyto věci vedení tábora neručí! Je však vhodné přibalit oblíbenou knížku, hračku
nebo hudební nástroj, např. kytara aj.
5. Kapesné dejte dítěti v přiměřené výši. Na táboře bude dostatek tekutin a strava 5x denně.
6. Jako variabilní symbol na složence uvádějte rodné číslo dítěte.

