
        ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  na letní dětský Trubiska  
                                   Provozovatel : DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 

 

Turnus  :     I.turnus   II.turnus  III.turnus  

Byl jednou jeden OSTROV   INDIÁNI  NÁMOŘNÍCI 

( zakroužkujte )   30.6.-14.7.2018  14.7.- 28.7.2018  28.7.-4.8.2018         

 

Příjmení a jméno dítěte: ………………………………………………….………………..……….. 

 

Rodné číslo : ……………………………..….…..  Zdrav.pojišťovna: …………………...……… 

 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………….…… 

                                                                 

Zákonný zástupce dítěte: …………………………………….…………………………………… 

 

Tel.:  …………………………….……..  E-mail (čitelně):…….………………………………. 

  

Další telefonické spojení na rodiče či jiného zástupce v době konání tábora:  

 

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

 

Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení: ………………………………………….…………… 

 

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

 

Dítě bere pravidelně tyto léky (uveďte jaké a kdy): ……………………………………………….. 

 

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

 

Pro účastníky I.turnusu:     Přeji si pro své dítě společné táborové tričko- předběžná cena 150-200 Kč.  

 

Bližší informace budou zaslány později na váš mail.       ANO   -      NE 

 

Prohlášení zákonného zástupce:  

Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že přihlášené dítě bude informováno o přísném 

zákazu požívání alkoholu, omamných látek a kouření během tábora. Zároveň prohlašuji, že jsem 

sebe a přihlášené dítě seznámil s Táborovým řádem. V případě závažného porušení táborového 

řádu může být účastník tábora, na základě rozhodnutí vedení, z tábora vyloučen. V takovém 

případě hradí rodiče účastníka veškeré náklady spojené s ukončením jeho pobytu. Provozovatel 

nevrací alikvotní část účastnického poplatku.  

Dále prohlašuji, že jsou mi známy dispozice organizátora tábora k nástupu dítěte do tábora a 

návratu z tábora a vzal (a) jsem na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou z důvodů 

výchovných a zdravotních dovoleny. 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání letního 

tábora na vybavení tábora, popř. na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů na opravu 

nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.  

Dále souhlasím s tím, že fotografie či video mého dítěte, ať již skupinová nebo individuální, 

může být umístěna na internetové stránky organizátora tábora nebo v závodním časopise. 

Souhlasím s tím, aby provozovatel zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté v souvislosti s přihlášením na 

letní tábor.  

 

 

       ………………………………….. 

                                                                                          podpis zákonného zástupce dítěte  



 

Informace, přihláška a potřebné dokumenty k letnímu dětskému táboru 
 ve Valašské Polance  v roce 2018 

 

 

Pořadatel: DEZA, a.s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí 757 01 

 

Adresa tábora :   (mladý táborník Pepík Janků)  

      Dětský tábor - Trubiska 

                          Valašská Polanka 756 11 

 

Tábor Trubiska  se nachází v srdci Valašska nedaleko dědiny Valašská Polanka. Jedná se o tábor 

stanového typu určený pro děti od 6- ti do 15- ti let. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových 

stanech, které jsou vybaveny polštářem a dekou. V areálu se nachází pouze suché záchody. 

Sprchy s teplou vodou jsou zajištěny. 

Hlavní náplní tábora je táborový život v přírodě, výchova k samostatnosti a hry. Táborový 

program je realizován formou celotáborové hry a každý turnus má hru s jinou motivací.  

S ohledem na svůj věk se účastníci podílí na zajištění chodu tábora.  

 

Termín konání tábora: 

1.turnus:  30.6. - 14.7.2018  sobota - sobota 

2.turnus: 14.7.- 28.7.2018 sobota – sobota 

3.turnus: 28.7.-4.8.2018 sobota - sobota 

 

Doprava  je zajištována autobusem ČSAD. 

I. turnus: 

30.6.2018 – odjezd v sobotu v 8:30 z autobusového nádraží – pod hodinami 

14.7.2018 – příjezd v 10:30 –11:00 

II. turnus : 

14.7.2018 – odjezd v sobotu 8:30 z autobusového nádraží – pod hodinami 

28.7.2018 – příjezd v 10:30 –11:00 

III. turnus : 

28.7.2018 – odjezd v sobotu 8:30 z autobusového nádraží – pod hodinami 

28.7.2018 – příjezd v 10:30 –11:00 

 
 
Při odjezdu se vybírá: Potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 1 den (prohlášení 

zákonných zástupců), kartička pojištěnce.  
 

Hlavní vedoucí :  
I. turnus:  Mgr. Gabriela Mencová, tel. 724 967631        

II. turnus: Mgr. Zdeněk Svoboda, tel. 777 160744                         

III. turnus: Radka Skýpalová, tel. 725 280023 

 
Cena:   úhrada do 31.5.2018 
 
* 15 dní, 14 nocí, v ceně tábora je zahrnuta doprava, strava, nocleh, celodenní péče a vše  
s táborem související a samozřejmě úrazové pojištění dítěte. 
 

Dezácké děti: 1.900,- Kč patnáctidenní turnus, ostatní děti: 4.200,- Kč 

Cena za týdenní tábor    1.000,-/ 2.100,- Kč 

 

Číslo účtu : 605851/0100 – v.s. 201801 do zprávy pro příjemce – jméno dítěte 

 
Stravování: 5x denně  



Po příjezdu do tábora je připraven pozdní oběd, proto dětem nedávejte zásoby jídla. Pitný režim 
je zajištěn po celý den.  
 

Kapesné: Na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši 100,- až 300,- Kč. 
 
 
Korespondence: Je důležité dětem často psát, zvláště těm, které jedou poprvé!  

Balíčky se sladkostmi prosím neposílejte. Informujte prosím I babičky. V případě, že takový 

balík presto dojde, bude předán na konci tábora. Balíček ve stanu je potravou pro hlodavce.    
 
Závazná přihláška: Vyplněnou přihlášku (i potvrzení od lékaře) doneste na personální 
odbor, paní Skýpalové, tel. 571 692704 
Do 30.3.2018 mají přednost děti našich zaměstnanců, po tomto datu přibíráme i děti mimo 
DEZU, do naplnění kapacity tábora. 
 
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 30.3.2018 
 
Provozovatel si vyhrazuje právo: V případě nepředvídatelných skutečností a vyšší moci (např. 
přírodní pohromy) tábor zrušit. V případě zrušení tábora bude vrácena celá částka po odečtení již 
realizovaných, nestornovatelných výdajů (např. pojištění). 
 
V případě, že dítě nenastoupí na tábor ze zdravotních důvodů a bude to mít doložené od lékaře, 
vracíme celou částku za tábor.  
Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd dítěte na tábor dohodněte také předem na 
personálním odboru. 

Doporučený seznam věcí na tábor 
 
Své děti vybavte dostatečným množstvím oblečení. Věci zabalte dětem nejlépe do staršího 
kufru, který dáváme pod postel. Menším dětem všechny věci na tábor podepište, denně hledá 
spousta věcí svého majitele.  
 

• spodní prádlo  

• ponožky tenké (i silné), pytlík na špinavé prádlo 

• teplé prádlo, teplejší oblečení na spaní ve spacím pytli 

• trička s krátkým i dlouhým rukávem  

• všemožné oblečení do přírody - tepláky, svetr, mikiny 

• krátké kalhoty, popř. i sukni 

• šusťákovou bunda 

• pevné boty, boty do vody, sportovní obuv 

• holínky (jsou velmi nutné), pláštěnka 

• léky, které dítě užívá 

• plavky, šátek, čepice proti slunci 

• krém na opalování, repelent 

• hygienické potřeby, ručníky, toaletní papír, kartáček, pasta, sprchový gel, kapesníky 

• menší batůžek na výlet, láhev na vodu 

• baterka s náhradními baterkami, blok a psací potřeby 

• VLASTNÍ SPACÁK 

• Bílé tričko na batikování 

Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že 

je třeba počítat s případným poškozením tohoto vybavení.  

Doporučeno: přípravky proti komárům a klíšťatům, šitíčko, krém na opalování, dopisní 

papíry, známky, 1X POHLED SE ZNÁMKOU, psací potřeby 
 
Na tábor je zakázáno s sebou brát mobilní telefony, elektronické hry, audio přístroje, drahé 
hodinky, řetízky, prstýnky, náušnice a další cenné předměty. Za osobní věci si každé dítě ručí 
samo. V případě ztráty či poškození neponese provozovatel ani vedení tábora žádnou 
zodpovědnost 



Táborový řád  DT Trubiska   
 
V našem táboře chceme vytvořit partu správných táborníků. Tohoto cíle dosáhneme 

respektováním obecných pravidel chování, bezpečnosti a hygieny, doplněných tímto  
táborovým řádem. 

 
Každý účastník tábora:  
- se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky. Šikana na sobě nebo jiných 

kamarádech se okamžitě hlásí hlavnímu vedoucímu,   
- bude-li to potřebovat, může se obrátit s důvěrou o radu a pomoc k vedoucím,   
- se vyvaruje používání vulgárních výrazů,   
- se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních 

vedoucích a praktikantů,   
- neopouští prostor tábora bez vědomí a svolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního 

vedoucího, a to ani do nejbližšího okolí,  
- dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním,   
- dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve svém stanu, v posteli, převlečen do 

nočního oděvu. V době před budíčkem neruší ostatní ze spánku,   
- v době poledního klidu relaxuje, odpočívá, chová se tiše, neruší ostatní a nepobíhá po areálu 

tábora,   
- návštěvy v cizích stanech bez souhlasu ubytovaných jsou zakázány,   
- udržuje svůj stan a okolí v čistotě. Stan na konci tábora předá v takovém stavu, v jakém je 

převzal. V případě poškození stanu (zejm. počmárání stanu) zaplatí rodiče plnou cenu stanu, 
- dbá na svoji čistotu a pravidelnou hygienu,  

- chrání přírodu živou i neživou,   
- chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí 

ihned svému oddílovému vedoucímu. Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného 
táborníka, je povinen škodu nahradit,   

- svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit 
pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a 
v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu,   

- dbá na slušné chování a vystupování při vycházce do okolí, při celodenním výletě apod.,   
- nahlásí zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní 

problémy své i svého kamaráda, a to, i když mu to nepřipadá významné (včetně klíštěte),   
- nastupuje k jídlu vždy umytý. Každý si bere jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky 

dává na určené místo.  
Každý účastník tábora dodržuje tyto zásady:  
- přechovávání potravin není dovoleno. Konzumace hub a svévolná konzumace lesních plodů je 

zakázána,   
- nepije vodu z neznámých studní a jiných zdrojů,    
- táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, 

svíčky). Bez výhrad plní pokyny vedoucích při pobytu u ohně. Rozdělávat oheň může táborník 
v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího,   

- vstup do kuchyně mají pouze pověřené osoby,  

- platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových, omamných či 

psychotropních látek.  

Návštěvy táborníků na táboře: - jsou zakázány 

 
Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán 
napomenutím, v závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady. 

Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.  

 

 

…………………        …………………… 

podpis táborníka           podpis rodiče  



 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

Prohlašuji, že lékař nenařídil dítěti: ……………………………………………………………..… 

 

Bytem:……………………………………………………………………………………………… 

žádnou změnu režimu, dietní opatření, dítě při nástupu na tábor nejeví žádné známky akutního 

onemocnění ( teplota zvracení, průjem atp. ).  

Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které 

onemocněly přenosnou nemocí. 

 

Dítě trpí - netrpí (x) zjištěnou alergii. Pokud ano, jakou?  

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

Dítě pravidelně užívá - neužívá ( x ) léky. Pokud ano, jaké a v jaké dávce? 

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

Léky, které dítě pravidelně užívá se vezme s sebou !! 

Dítě  umí – neumí plavat 

Dítě nemá vši. 

Upozorňujeme rodiče na možnost nepřijetí dítěte na tábor případné odeslání domů, budou – li u 

něho zjištěné vši!  

 

V ………………………………………………………   Dne …………………………………     

 

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

                                                                               podpis zákonných zástupců 

( x ) nehodící se škrkněte  

Upozornění pro rodiče : 

 

Toto prohlášení nesmí být starší 24 hodin. Dítě jej odevzdá při nástupu do autobusu. 

 

 

 

 



POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ 

AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

 

Evidenční číslo posudku: 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

IČO: 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: 

   

Datum narození posuzovaného dítěte: 

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného 

dítěte: 

 

 

2. Účel vydání posudku 

 

 

 

3. Posudkový závěr  

 

A)    Posuzované    dítě    k    účasti    na    škole    v    přírodě    nebo 

 zotavovací   akci 

 a)   je   zdravotně   způsobilé*) 

 b)   není   zdravotně   způsobilé*) 

 c)   je   zdravotně   způsobilé   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): 

 

Poznámka: 

*) Nehodící se škrtněte. 

**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení 

podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 

 

4. Poučení   

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 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. 

 

5. Oprávněná osoba 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby: 

 Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný 

dítěte):  

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:  

  

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

                                                           Podpis oprávněné osoby 

 

 

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

 Datum vydání posudku                      Jméno, příjmení a podpis lékaře 

                                                                      razítko poskytovatele zdravotních služeb  


