
Junák-český skaut, středisko Vranovice, z. s. 

7. oddíl ESOX Rosice 
 

 
PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 

 
Přihlašuji závazně svého syna/dceru na letní skautský tábor, konaný v termínu 1. – 11. 7. 2015 nedaleko Ivančic. 
 

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo:  

Bydliště (ulice, č.p., město,PSČ): 

 

 

Telefon na rodiče:  

Email na rodiče:   

Adresa a telefon rodičů nebo 
jiných příbuzných po dobu tábora, 
kam by mohlo být dítě v případě 
nemoci či porušení táborového 
řádu posláno: 

 

 

 

 
 
Podpisem na přihlášce jako zákonný zástupce dítěte potvrzují, že jsem byl seznámen a souhlasím s následujícími podmínkami: 

a) Vyplněná, podepsaná přihláška musí být odevzdána oddílu do 30. května 2015. Podmínkou účasti dítěte na táboře je 

také odevzdaný „Posudek o zdravotní způsobilosti“ od lékaře (odevzdat do 15. června) a „Prohlášení o bezinfekčnosti“ 

(odevzdat při odjezdu). 

b) Výše poplatku za tábor činí 2.000,- Kč na člena. Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, 

zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Na požádání vystavíme fakturu. 

c) Poplatek musí být zaplacen, hotově nebo bankovním příkazem na účet číslo 2500734536/2010, var. symbol - prvních 

šest čísel rodného čísla Vašeho dítěte, nejpozději do 15. června 2015. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, aby 

mohla být platba rychleji identifikována. 

d) V případě onemocnění dítěte na táboře je v odůvodněném případě možné po dohodě vedoucího tábora s rodiči ukončit 

předčasně pobyt dítěte. V takovém případě je rodičům vrácena poměrná část uhrazeného poplatku. 

e) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. Vážné porušení těchto předpisů může být 

důvodem pro ukončení pobytu dítěte na táboře. V takovém případě se nevrací ani část uhrazeného poplatku. 

f) Návštěvy rodičů na táboře, pozdější příjezdy či dřívější odjezdy dětí z tábora (z vážných důvodů) jsou možné po předchozí 

domluvě. 

g) Veškeré potraviny (včetně případných větších potravinových zásilek) na táboře jsou společné pro všechny strávníky a 

není přípustné jejich přechovávání mimo sklad potravin. 

h) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti Junáka, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při 

prezentaci a propagaci činnosti např. v kronikách, tisku, na internetu, atp. 

i) Rodiče mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, včetně vyúčtování tábora. 

 

 

V _________________ dne:  ____________  Podpis rodiče:_____________________________________ 



Junák-český skaut, středisko Vranovice, z. s. 

7. oddíl ESOX Rosice 
 

 
 

SOUHLAS RODIČŮ S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE 
VEDOUCÍMU / ZDRAVOTNÍKOVI AKCE 

 
 

V době konání skautského tábora, tj od 1. 7. do 11. 7. 2015 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu 

mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery _________________________________________________ (vyplňte 

jméno a příjmení dítěte), nar. _____________________________________________ (vyplňte datum narození 

dítěte) ve smyslu ustavení § 31 zákona č. 372 / 2011 Sb. O zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů panu / 

paní ________________________________________________, nar. ___________________________________, 

bytem__________________________________________________________________________________. 

 
 
 
Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého: 
 
V případě nutnosti prosím kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních číslech: 
 
Tel. matka: ____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. otec: ______________________________________________________________________________________ 
 
V ____________________________________________________________dne _____________________________ 
 
 
 
Podpisy zákonných zástupců nezletilého: 
 
Matka 
 
Příjmení, jméno: ______________________________________________________________________________ 
 
Podpis: ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Otec 
 
Příjmení, jméno:_______________________________________________________________________________ 
 
Podpis: ______________________________________________________________________________________ 
 
  



Junák-český skaut, středisko Vranovice, z. s. 

7. oddíl ESOX Rosice 

 
 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: 

 

rodné číslo: _____________________________________________________________________________________ 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě 

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. V době odjezdu na tábor nemá dítě ve vlasech vši. 

 

 

Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora v době:  

 

 
 
 
 
 
Jsem si vědom (a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé. 

 
 
 
 
 
 
V _____________________________________ dne ____________________________________________ 
 
 
 

(podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor) 
 
 
  



Junák-český skaut, středisko Vranovice, z. s. 

7. oddíl ESOX Rosice 

 

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU 
 
 
Tyto informace jsou důvěrné a určené výhradně zdravotníkovi a hlavnímu vedoucímu tábora. Sdělte nám prosím vše, 
co nám pomůže v prevenci zdravotních či výchovných problémů. Klidně se rozepište i na zadní stranu. 

Jméno a příjmení: 

Pravidelně užívané léky: 

Na co jsou léky určené: 

Postup užívání, a zda jej bude dítě užívat samo: 

Ošetřující postup při projevu alergie: 

Doporučené léky při projevu alergie: 

Přecitlivělost na (např. větší horko, zátěž, nedostatek spánku, apod.): 

Jiné zdravotní potíže: 

Jiná omezení (např. nošení brýlí, dyslexie, hyperaktivita, apod.): 

Plavecké schopnosti: 

 
 

zde nalepte kopii kartičky pojištěnce 
 

 
 

Podpis rodičů: ______________________________________ 
  


