
I. PŘIHLÁŠKA A POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI1 
 

na letní stanový tábor v Green Valley v Malé Morávce, 
pořádaný Občanským sdružením GREEN VALLEY CZ, Korychova 2081,  

Kladno 272 01, IČO: 22683151, www.greenvalley.cz 

 
Termín: 12. 7. – 26. 7. 2014, Příspěvek: 3 100 Kč2 

Věková hranice: 1. – 9. třída základní školy (6 – 16 let) 
__________________________________________________________________________________  
 
Jméno a příjmení dítěte .........................................................................................................................  

Rodné číslo ............................................ , bydliště.................................................................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce ...................................................................................................   

e-mailová adresa....................................................................................................................................   

tel. č. (pro kontakt v době tábora) ........................................................ , podpis3 ....................................  

__________________________________________________________________________________  

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním stanovém táboře 

Název poskytovatele zdravotnických služeb ...........................................................................................  

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele ..................................................................................  

 ............................................................................................................ , IČO ..........................................   

Jméno a příjmení lékaře .........................................................................................................................  

 

A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 

a. je zdravotně způsobilé ANO – NE 

b. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) .................................................................................. 

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

B. 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 ........................................................................................................................  

Podpis lékaře a razítko poskytovatele zdravotnických služeb ...............................................................  

                                                
1
 VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU S POSUDKEM OD LÉKAŘE ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 30. 4. 2014  

NA ADRESU: IVANA VOSTROVSKÁ, ZELENÁ 21, OLOMOUC 779 00. 
2 V případě odřeknutí účasti Vašeho dítěte po zaplacení z jiných důvodů než je nemoc si vyhrazujeme stržení 
manipulačního poplatku ve výši 500 Kč; avšak v případě nemoci oznámené po 27. 6. 2014 činí tento poplatek 250 Kč. 
3 Souhlasím s archivací osobních údajů pro potřeby táborové dokumentace. 

http://www.greenvalley.cz/


II. NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE4  
 

na letní stanový tábor v Green Valley v Malé Morávce,  
pořádaný Občanským sdružením GREEN VALLEY CZ, Korychova 2081,  

Kladno 272 01, IČO: 22683151, www.greenvalley.cz 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: 

Jméno a příjmení dítěte .........................................................................................................................  

Rodné číslo ............................................ , bydliště.................................................................................  

 

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

hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 

týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) 

právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

Pokud bere Vaše dítě nějaké léky, doplňte prosím tuto informaci do nástupního listu, léky předejte 

odpovědné osobě spolu s kartičkou pojištěnce a nástupním listem při nástupu do autobusu. Na 

krabičky s léky prosím napište jméno Vašeho dítěte!!! 

 

Zároveň vyzýváme rodiče dětí, u kterých se ve 2. pololetí školního roku objeví ve třídě VŠI, aby nás 

informovali a takovou informaci nezamlčeli, ohrožují tím provoz celého tábora!!! 

 

Dále upozorňuji u svého dítěte na (např. pravidelné braní léků, výskyt vší apod.): 

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

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

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

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

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

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

 

Oprávněná osoba v době konání tábora: 

Jméno a příjmení oprávněné osoby .......................................................................................................   

Bydliště ................................................................................................ , tel. č. .......................................  

V ........................................................ , dne ......................................... , podpis .....................................  

 

                                                
4 VYPLNĚNÝ NÁSTUPNÍ LIST PŘEDEJTE ODPOVĚDNÉ OSOBĚ SPOLU S LÉKY A KARTIČKOU POJIŠTĚNCE 
PŘI NÁSTUPU DO AUTOBUSU. 

http://www.greenvalley.cz/


III. INFORMACE PRO RODIČE 

 

ODEVZDÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK A ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKU (3 100,-)  
do 30. 4. 2014 POUZE PŘEVODEM na účet 220864847/0300, jako variabilní symbol 
uveďte RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE (budete-li žádat příspěvek od zaměstnavatele, pošlete 
zároveň s přihláškou objednávku na fakturu + ofrankovanou obálku). 
                                                                                                                    

ODJEZD AUTOBUSU JE 12. 7. 2014:                                                     
Olomouc, Tržnice plocha 
(u zastávky autobusu č. 60 směr Olympie) – 10.00 hod.                    
 
PŘÍJEZD 26. 7. 2014: 
Olomouc, Tržnice plocha  
(u zastávky autobusu č. 60 směr Olympie) – 15.00 hod. 
 

 
Pro pobyt vašeho dítěte na táboře doporučujeme: 
jako nejvhodnější zavazadlo kufr, karimatku, teplý spací pytel a flaušovou deku, jídelní miska 

(ešus), lžička, hrnek na čaj, kapesní nůž, psací potřeby, blok, šátek, baterku, batoh na výlety, láhev na 

pití, 2-3 m prádelní šňůry, 1x1 m igelitu, tenisky, dobré a pevné boty na výlet, 
bezpodmínečně nutné jsou gumáky, bunda a pláštěnka, teplý oděv pro chladnější večery, 

oblečení na spaní, 14x spodní prádlo a ponožky, pokrývku hlavy, hygienické potřeby a ručník, krém na 
opalování, plavky, bílé tričko bez potisku na zničení. 
 

Adresa tábora (balíky na jméno Pavel Šuba):  
LST Zelené údolí, Malá Morávka 793 36 
 
Další informace podá:  
Ivana Vostrovská – 732 223 966, ivana.vostrovska@seznam.cz 
Pavel Šuba – 602 105 413 
 

Nepřehlédněte!!! 

1. Strava je zajištěna 5x denně (dítě dostane přidáno tolik, kolik sní) a pitný režim je zajištěn 
v průběhu celého dne. 

2. Prosíme a žádáme rodiče, aby svým dětem dávali kapesné max. 300 Kč (více peněz není 
potřeba a kromě výletu nebude téměř žádná příležitost k nákupu). 

3. Prosíme a žádáme rodiče, aby děti nechaly doma veškeré elektronické přístroje, zejména 
mobilní telefony (je možné KDYKOLIV zavolat na výše uvedená telefonní čísla), místo toho 
dětem raději často pište dopisy nebo pohledy. 

4. Prosíme a žádáme rodiče, aby nejezdili na návštěvy za svými dětmi. Po Vašem odjezdu teskní 
nejen Vaše děti, ale také děti těch rodičů, kteří uposlechli naší žádosti a nepřijeli.  

 
 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
  

Za kolektiv tábora Pavel Šuba a Ivana Vostrovská 
Občanské sdružení GREEN VALLEY CZ, Korychova 2081,  

Kladno 272 01, IČO: 22683151 


