INFORMACE K PŘIHLÁŠCE DO DĚTSKÉHO TÁBORA
HEŘMANICE (Hrubý Jeseník) - zimní dětský tábor

Termín, místo, odjezd, příjezd, odpovědné osoby
Místo konání:
(adresa tábora)

Penzion Heřmanice - ZDT
Heřmanice 101, 561 69 Králíky

Doprava:
Místo odjezdu:
Odjezd:
Příjezd:

Zajištěna autobusem
Hotel Olympik, ulice Nekvasilova, Praha 8
sobota 09.02.2019 13:00 hod.
sobota 16.02.2019 13:00 – 13:30 hod.

Hlavní vedoucí:

Ing. Pavel Dvořák, tel.: 604 503 604

(www.penzionhermanice.com)

Cena a pokyny k platbě
Celková částka:

5 990 Kč

(cena zahrnuje vleky, wellness a další vstupné)

Úhrady:

2 000 Kč jako záloha
3 990 Kč jako doplatek

Na účet:

č. účtu:
2000455047 / 2010
VS:
rodné číslo dítěte
zpráva pro příjemce: jméno dítěte

do 21. 12. 2018
do 25. 01. 2019

Instrukce před odjezdem
•
•
•
•
•
•
•

pobyt je určen pro zdravé děti, které se mohou zúčastnit lyžařského výcviku a další sportovní
činnosti
alespoň jeden z rodičů je povinen osobně dítě předat a zpět převzít
léky, které dítě pravidelně užívá, předejte u autobusu vedoucímu nebo zdravotníkovi
návštěvy rodičů na táboře nejsou z výchovného hlediska doporučeny
před odjezdem prohlédněte dětem vlasy (vši)
počítače a digitální hry nechte prosím doma, protože by narušily připravený program
mobilní telefony mají děti k dispozici pouze v době poledního klidu

Odpovědnost za škody
Hlavní vedoucí má vyhrazené právo vyloučit z tábora dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného
porušení táborového řádu. V takovém případě nevzniká nárok na finanční náhradu za nedokončený pobyt
dítěte a rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě na vlastní náklady z tábora.

Potřebné dokumenty
•
•
•
•
•

Přihláška dítěte do tábora (vyplňuje se prostřednictvím formuláře na webových stránkách)
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (o zdravotním stavu dítěte, podepsané v den odjezdu)
Zpráva dětského lékaře (stačí kopie, dokument nevracíme)
Kopie průkazky zdravotní pojišťovny (dokument nevracíme)
Potvrzení o seřízení lyží z odborného servisu (uschovat pro řešení případné pojistné události)
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Kontaktní informace pořadatele
Hanousek a spol., z.s.
Ing. Pavel Dvořák
Kaňkovského 1239, 182 00 Praha 8
e-mail:
web:

hanousek@hanousek.com
http://www.hanousek.com

Doporučené vybavení dětí pro zimní tábor
LYŽE:
Běžky i sjezdovky – řádně prohlédnuté a odborně seřízené, svázané řemínky, hole s řádnými poutky,
talíři a bodci, nejlépe v obalu se jmenovkou, brýle na sjezd a povinná přilba.
SNOWBOARD:
Doporučeno nabroušení hran pro případ ledovatějšího terénu a navoskování prkna na čerstvý lepivý sníh
(případně vosky s sebou) – snowboardista se jinak nehne z místa (lyžař má alespoň hůlky k odrazu).
Nastavit úhel vázání dle zvyklosti jezdce. Zkontrolovat všechny pásky, zda nejsou naprasklé, popřípadě
vyměnit. Brýle, povinná přilba, doporučujeme i chránič páteře (tzv. „páteřák“).
Možnost zapůjčení lyžařského nebo snowboardového setu (hůlky, lyže/prkno, boty) přímo v lyžařském středisku
za Kč 700,- na celý kurz. Podmínkou je včasná rezervace prostřednictvím e-mailu hanousek@hanousek.com

OBUV:
Pohorky, zimní boty nebo jiné vhodné boty pro chůzi ve sněhu, tenisky nebo pantofle na přezutí do
chalupy, lyžařské boty a boty na běžky.
ODĚV:
Zimní bunda a kalhoty (kombinéza) na sjezd, softshellka (větruodolný prodyšný materiál) a kalhoty na
běžky, svetr, termoprádlo z funkčních materiálů (odvádí pot od těla), triko s dlouhým rukávem, termo
mikina, teplé ponožky, šála, rukavice, podkolenky.
Náhradní kalhoty, rukavice, čepice, ponožky, podkolenky.
Na převléknutí: tepláky (kalhoty), spodní prádlo, mikiny, trika, ponožky, pyžamo.
Plavky ! (možno využít wellness v hotelech na Dolní Moravě)
OSTATNÍ POTŘEBY:
Mýdlo, ručník, kartáček na zuby a pasta, šampón, krém na opalování, sluneční brýle, jelení lůj na rty,
kapesníky (nejlépe papírové), hřeben, pytel na špinavé prádlo, psací potřeby, plechový nebo plastový
hrneček, láhev na pití.
Kapesné cca Kč 200,- pouze pro osobní potřebu, jízdné na vleky bude dětem hrazeno.
Věci je vhodné označit jmenovkou (zvláště lyže, hůlky, bundu a boty). Věci uložte nejlépe do batohu
nebo kufru, označeného štítkem se jménem. Doporučujeme vybavení dětí menšími batohy k možným
výletům do okolí. Doprava k vlekům je zajištěna.
Upozorňujeme, že nedbale připravená výstroj nebo nedostatečné vybavení může mít za následek zbytečné
zranění dítěte, případně jeho vyřazení z výcviku a programu.
Personál neručí za cennosti, které s sebou děti vezou, jako např. hudební přehrávače, mobilní telefony,
fotopřístroje nebo elektronické hry.
Pingpongová pálka či menší hudební nástroje jsou vítány.
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ZPRÁVA DĚTSKÉHO LÉKAŘE
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………….
Podle zdravotních záznamů uvádím, že dítě mělo tyto nemoci:………………………………
…………………………………………………………………………………………………
bylo řádně očkováno proti:…………………………………………………………………….
je alergické na tyto léky, potraviny apod.: …………………………………………………….
pravidelně užívá tyto léky:…………………………………………………………………….
upozorňuji na sérum (druh), které dítě obdrželo:……………………………………………...
Další upozornění:……………………………………………………………………………....
V souladu se zdravotními předpisy, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být zařazovány pouze děti
zdravé nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že dítě může - nemůže být umístěno na dětském
táboře uvedeného typu.

V …………………………., dne……………………….

……………………………
Razítko a podpis lékaře

Důležité upozornění
Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě v žádném případě převzato do autobusu!
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
jméno dítěte: ......................................................
datum narození: .................................................
bydliště: ........................................................................................................................................
Prohlašuji, že dítěti ošetřující lékař nenařídil změnu režimu.
Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.).
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou chorobou.
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na uvedené formě tábora pro děti.
V současné době užívá tyto léky, které předávám vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Zároveň předávám fotokopii průkazu zdravotního pojištění dítěte.

V …………………………., dne………………………

.....................................................
Podpis zákonného zástupce dítěte

Důležitá upozornění
Prosíme vyplnit a podepsat tento dokument v den odjezdu na tábor, předat u autobusu vedoucímu.
Nezapomeňte na fotokopii průkazu zdravotního pojištění (ne originál).
Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě v žádném případě převzato do autobusu!
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