Dodatek elektronické přihlášky
na letní dětský tábor MEXIKO

Pořadatel: Tábory s úsměvem, z.s., Wagnerova 138/4, Praha 4, IČ: 03564037

Termín: 4. běh (11. 8. – 24. 8. 2019)
Tento dodatek včetně vyjádření lékaře, potvrzené bezinfekčnosti a
podepsané plné moci odevzdejte společně s kopií průkazky pojištěnce při
nástupu dítěte na tábor
Nezapomeňte na uhrazení platby pobytu (případně zálohy) do 10-ti pracovních dní od odeslání
elektronické přihlášky!!! Jinak se vystavujete riziku zrušení rezervace
Přijmení a jméno dítěte:________________________________________________________
Rodné číslo:____________________________
Adresa, PSČ: __________________________________________________________________

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

ev.číslo posudku: ___________

ČÁST A: Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci (nehodící se škrtněte)
1. Je zdravotně způsobilé
2. Není zdravotně způsobilé
3. Je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): ______________________
ČÁST B: Potvrzuji, že dítě
1.
2.
3.
4.
5.

Se podrobilo stanoveným pravidelným očkování: ANO - NE
Je proti nákaze imunní (typ/druh, dávka):
Má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
Je alergické na:
Dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 46 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho
prokazatelného předání poskytovatelem zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku
nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

Jméno, případně jména a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti:
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:

Podpis oprávněné osoby:

Datum vydání posudku:
Jméno, příjmení a podpis lékaře:
Razítko poskytovatele zdravotních služeb:
Potvrzení tohoto znění vyžaduje zákon 258/2000 §9, odst.3 , ve znění pozdějších předpisů. Toto potvrzení má
platnost 24 měsíců. Může být nahrazeno kopií Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte s datem vystavení kratším
než 24 měsíců od konání tábora.

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že dítě : _________________________________narození : ________________________
bytem : ________________________________________________________ nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota atd.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) a ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření
či změnu režimu a v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním. Dále prohlašuji, že dítěti nebyla bezprostředně před nástupem k pobytu
zjištěna přítomnost vši dětské a ani živých či mrtvých hnid.
Jsem si vědom(a) právních následků, kterým jsem vystaven(a) v případě, že by toto mé prohlášení nebylo pravdivé či
zdravotní stav dítěte by neodpovídal výše uvedeným skutečnostem.

Informace pořadatele tábora:
-Nástup k pobytu je v neděli 11. 8. 2019 mezi 13.00 h ‐ 15.00 h (doporučený čas příjezdu vám bude zaslán
v informativním emailu nejpozději 14 dní před začátkem) a odjezd v sobotu 24. 8. 2019 mezi 09.00 h ‐ 11.00 h.
-Cena poukazu nezahrnuje úrazové pojištění dítěte a dopravu na místo konání – doprava je individuální.
-Dětský tábor je určen pro pobyt dětí ve věku 6 ‐ 16 let (včetně), které se mohou přizpůsobit táborovému režimu.
-Stravování začíná v den příjezdu večeří a končí snídaní dnem odjezdu.
-Nezapomeňte na dostatečnou zásobu oblečení odpovídající délce pobytu, možnostem dítěte a počasí.
-Nezapomeňte na dostatek léků, které bude dítě užívat po celý pobyt – odevzdává se zdravotnici při nástupu.
-Doporučujeme vybavit dítě kapesným, adekvátním k věku a délce pobytu v částce cca. 300 ‐ 600,‐Kč.
-Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektronika ‐ mob. telefony, Mp3přehrávače
apod.), které dítě nebo rodič svěřilo do úschovy v trezoru vedení tábora. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě
ponechalo navzdory upozornění při sobě, nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
-Omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, zbraně (vč. nožíků), předměty s erotickým charakterem,
pomůcky pro rozdělávání ohně a pyrotechnika jsou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a jsou jednou z možností ukončení pobytu
dítěte na táboře pořadatelem v případě jejich nálezu !!!

Výňatek ze smluvních podmínek uvedených na webu www.letnitabormexiko.cz
a) V případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednavatelem v termínu do 1. 6. 2019 je pořadatel oprávněn
účtovat storno poplatek ve výši 20 % zálohové platby. V případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci
objednavatelem v termínu do 20. 6. 2019 je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 60 % zálohové platby.
V případě zrušení pobytu na dětské zotavovací akci objednavatelem po termínu 20. 6. 2019 do data zahájení tábora
je pořadatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % zálohové platby pobytu konkrétního běhu tábora. V
případě předčasného ukončení konání tábora dle odst. V., bodu 2. a 3. má objednavatel nárok na proplacení poměrné
části stravovacího limitu (100,‐Kč/den), poměrné části ceny ubytování (100,‐Kč/den) a poměrné části nákladů na
program (70,‐Kč/den). V případě zrušení pobytu pořadatelem dle odst. V., bodu 4.‐7. může objednavatel uplatnit
nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (100,‐Kč/den).
6. Současně objednavatel odpovídá za škody, které dítě v průběhu pobytu na dětské zotavovací akci úmyslně
způsobí na vybavení rekreačního objektu. V případě takto vzniklých škod objednavatel uhradí veškeré náklady
související se vznikem výše uvedených škod formou složení hotovosti na místě při ukončení pobytu dítěte. O těchto
skutečnostech bude objednavatel provozovatelem včasně telefonicky vyrozuměn před ukončením pobytu dítěte.
7. Objednavatel souhlasí s použitím dobrovolně poskytnutých osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., a to pro potřeby pořadatele, kdy se pořadatel zavazuje zajistit ochranu osobních dat
objednavatele a jeho dítěte před nepovolanými osobami či možným zneužitím. Dále objednavatel souhlasí s
případným užitím fotografie svého dítěte na v rámci marketingových akcí tábora Mexiko a jeho internetových
stránkách.

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím s kompletním zněním Smluvních podmínek letního dětského tábora
Mexiko na stránkách provozovatele (www.letnitabormexiko.cz) a uvádím pravdivé a nezkreslené údaje výše
uvedeného prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Beru na vědomí, že mobilní telefony dětí jsou vydány pouze na
dobu poledního klidu – mimo tuto dobu jsou uschovány v trezorech.
V_________________ dne 11. 8. 2019

Podpis zákonného zástupce _____________________________

Plná moc
Vyplní zákonný zástupce:
Jméno a příjmení nezl. dítěte: ………………………..……………………RČ: ……………………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………..

Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….. nar: …………………..
Bydliště: ……………………………………………………………………….................................................
Vyplní provozovatel tábora při nástupu dítěte:
zmocňuji:
Níže vypsané pracovníky LDT Mexiko:

k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
shora uvedenému nezl. dítěti dle § 35 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon),
zejména aby obdržela informace o zdravotním stavu shora uvedeného nezl. dítěte a o navržených
zdravotních službách dle ust. § 31 zákona a na jejich základě udělila v souladu s ust. § 34 zákona
písemný informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, v případě kdy je vyžadován souhlas
alespoň jednoho z rodičů k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou zdravotními službami podle bodu
1 § 35 odst. 2 zákona.
Tato plná moc platí v době konání tábora, tj. od 11. 8. 2019 do 24. 8. 2019.

V Hnačově

dne : 11. 8. 2019

Podpis: . ………………………………

Zmocnění přijímám: ……………………..

