1. část přihlášky (vyplňte a zašlete obratem zpět)
Adresa: RHM - Martina Kracíková, Zachariášova 766/1, 370 04 České Budějovice

Závazná přihláška na letní tábor RHM
/vyplňte hůlkovým písmem/

Jméno a příjmení dítěte:

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

Rodné číslo:

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

Datum narození:

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

Adresa trvalého pobytu dítěte: ............................................................................................................
Mobil zákonného zástupce: ..............................................................................................................
E-mail zákonného zástupce: ..............................................................................................................
Mé dítě umí plavat: dobře x špatně
Tábor budu hradit:

složenkou

převodem z účtu

fakturou (hradí zaměstnavatel)

Jsou mi známy všeobecné smluvní podmínky platné pro účast na táboře RHM, které jsou
uvedeny v tiskopise označeném jako „2. část přihlášky“, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že
veškeré údaje na přihlášce jsou pravdivé. Jsem si vědom/a právních důsledků v případě
nepravdivého prohlášení o bezinfekčnosti.
Bez odevzdání řádně vyplněného „Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti dítěte k účasti
na zotavovací akci“ dítě do tábora nebude přijato.

Svým podpisem na závazné přihlášce uděluji souhlas s GDPR, které jsou uvedené
na www.tabor-rhm.

.........................................................................
Jméno zákonného zástupce

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

........................................................
Datum

2. část přihlášky (Všeobecné smluvní podmínky)
Tábor uhraďte co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2020.
Odjezd na tábor je 19. 7. 2020 v 9 hod, sraz dětí v 8.30 na parkovišti před letním kinem v Hradci
Králové (Orlické nábřeží).
Příjezd z tábora je 1. 8. 2020 tamtéž a je plánovaný od 12 hod do 12.30.

Všeobecné smluvní podmínky platné pro účast na táboře pořádaného RHM:
Tábor je určen pro pobyt zdravých dětí, které se mohou bez problému přizpůsobit táborovému režimu.
Jedná se o stanový tábor, na jehož provoz není poskytována jiná dotace.
Provozovatel tábora neručí za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů, spotřební elektroniky
a drahých věcí. Peníze je možno uschovat v táborovém trezoru. Pokud souhlasíte, aby si dítě po dobu
tábora ponechalo tyto věci u sebe, odevzdejte prosím při předání dítěte vyplněné prohlášení. Tiskopis
obdržíte na vyžádání.
Pojištění dětí zajistí rodiče podle vlastního uvážení, dítě je pojištěno pouze základním cestovním
pojištěním.
Vzhledem k psychice dětí a táborovému režimu nedoporučujeme návštěvy rodičů v průběhu
konání tábora. Pokud své dítě i přesto chcete vidět, bude vyhrazen speciální návštěvní den.
Storno podmínky:
Zrušení účasti na akci je zákonný zástupce povinen provést písemně. Při zajištění náhradníka se
storno poplatek neúčtuje.
Zrušení pobytu:
- do třiceti dnů (včetně) před stanoveným termínem začátku akce – 10 % z ceny akce
- 29 - 11 dnů (včetně) před stanoveným termínem začátku akce - 40 % z ceny akce
- deset a méně dní před stanoveným termínem začátku akce - 70 % z ceny akce
Při odhlášení ze závažných zdravotních důvodů a předložení lékařského potvrzení je storno
poplatek 20 % z ceny akce.
Případný předčasný odjezd dítěte je možný, avšak bez nároku na vrácení peněz. Ve výše uvedených
případech budou finanční prostředky vráceny na původní účet, ze kterého byly převedeny a to
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení tábora.

Ukončení pobytu:
Vzhledem k narůstajícímu nevhodnému chování dětí vůči vedoucím tábora i vůči sobě navzájem jsme
přijali následující opatření.
Dítě může být vyloučeno z pobytu na táboře, pokud:
•

poruší zásadním způsobem konvenčně uznávané normy společenského chování (např. bude
opakovaně užívat vulgárních výrazů vůči organizátorům nebo účastníkům tábora)

•

bude požívat v průběhu tábora alkoholické nápoje, omamné či psychotropní látky (zákaz se
vztahuje i na dobu osobního volna a nočního klidu)

•

bude kouřit (a to i mimo ubytovací prostory)

Zákonní zástupci jsou povinni, po vyrozumění hlavního vedoucího o vyloučení dítěte z pobytu na
táboře, si dítě neprodleně převzít na své náklady v místě konání tábora.
Alikvotní částka za předčasné ukončení tábora se nevrací. Podpisem na přihlášce zákonní zástupci
s tímto opatřením vyjadřují souhlas.
V případě onemocnění, nebo úrazu, zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude možné
v prostorech tábora, převezme si dítě zákonný zástupce neprodleně po výzvě hlavního vedoucího.
Všeobecné ustanovení:
Podpisem závazné přihlášky zák. zástupce potvrzuje správnost vyplněných údajů, včetně
vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami účasti
na táboře RHM, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Bere na sebe zodpovědnost za škody, které jeho dítě úmyslně způsobí v době pobytu na dětském
táboře. V případě finančních nákladů na opravy nebo výměnu poškozeného zařízení se
zavazuje tuto škodu uhradit.
Souhlasí

s případným

umístěním

fotografie

svého

dítěte

na

webových

stránkách

www.tabor-rhm.cz, na facebookové nebo instagramové stránce tábora.
Též dává souhlas s tím, aby pořadatel zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
„O ochraně osobních údajů“ osobní údaje dítěte a to pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost.
Nesouhlas s některou z částí těchto podmínek projednejte s hlavním vedoucím RHM.

Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti dítěte k účasti
na zotavovací akci
Zák. 258/2000 Sb. § 9, ods. 3 a Vyhláška č. 148/2004 Sb. Posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost,
který dítě registruje.

Jméno a příjmení dítěte:

………………………………………………………..………..

Datum narození:

………………………………………………….…….………..

Adresa bydliště:

…….................………………………………………………...

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo
ke změně zdravotní způsobilosti.

Potvrzení lékaře o tom, že dítě:
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
b) je imunní proti nákaze (typ/druh)

ANO

-

NE

………………………………………………………….

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)………………………………………….
………………………………………………………………………………….............
d) je alergické na :…………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………….............
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
f) dieta ………………………………………………………………………………………….
Dále upozorňuji:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
……......………………..........................................................................................................................
V souladu se zdravotními předpisy prohlašuji, že dítě
k účasti na dětských hromadných zotavovacích akcích.

JE

-

NENÍ

zdravotně způsobilé

Případná
omezení: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………............................................................................................
................................................................................................................................................................
................

....................................................
Podpis a razítko lékaře

…………………………..
Datum vydání posudku

Potvrzení o bezinfekčnosti
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den odjezdu dítěte (nebo jiné fyzické osoby přítomné
na akci). Odevzdejte při nástupu na tábor!
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním, očkovacím průkazu, zdravotní kartě
nedošlo ve zdravotním stavu dítěte (nebo jiné fyzické osoby přítomné na akci) k žádným závažným
změnám, a že
jméno a příjmení:

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

narozená/ý dne:

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

bytem trvale:

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

je schopná/ý zúčastnit se letního dětského stanového tábora od 19.7. 2020 do 1.8.2020.
Prohlašuji, že:
-

-

-

dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění
(například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet
o příznaky infekce Covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti
a čichu atd.
ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) do styku
s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani
jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní
opatření.
ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci)
v zahraničí, v případě, že ano, tak kde:…………………………………………………………
není mi známo, že by mé dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) mělo aktivní
onemocnění Covid-19 či jiné přenosné onemocnění.

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život
ostatních dětí, vedoucích a ostatních osob na letním táboře RHM.
Čestně prohlašuji, že jsem dotazník vyplnil/a správně a nezatajil/a jsem úmyslně žádné mně známé
informace. Jsem si vědom/a, že uvedením nepravdivých údajů se vystavuji nebezpečí v podobě
trestního stíhání pro šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 - 153 zák. č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.
V .........................................................
Dne: ..........................................................
Podpis (zákonný) zástupce:

………………………………………

V době pobytu dítěte na táboře lze kontaktovat rodiče na tel. čísle: ….....……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

