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Přihláška na letní tábor 7. – 14. 8. 2022  

Pořádaný občanským sdružením „ZKK – CENTRUM RŮŽĎKA“ 

ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  
RODNÉ ČÍSLO  
DATUM NAROZENÍ  
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ADRESA  
TELEFON   
E-MAIL  

 

ÚDAJE O RODIČI/ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

ADRESA  

TELEFON  

E-MAIL  

 

DALŠÍ KONTAKT V PŘÍPADĚ NEDOSTUPNOSTI 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

TELEFON  

 

Platbu prosím proveďte, až k tomu budete vyzváni emailem (viz „Informace pro rodiče“). 

Přihlášky odešlete emailem nejpozději do 19. 6. 2022 na email: o.dancak@centrum.cz 

Kontakt na hl. vedoucího (pro bližší informace): Ondřej Dančák, tel. 604348192, 

o.dancak@centrum.cz 

Podpisem této přihlášky prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pravidly obsaženými v 

„Podmínkách účasti dítěte na letním táboře ZKK Růžďka - ze dne 21. března 2022“, že jsou mi 

zcela srozumitelná a souhlasím s nimi, že souhlasím se zaměřením tábora a taktéž souhlasím 

se zpracováním osobních údajů uvedených v této přihlášce. (Pravidla viz pátá strana nebo   

na vyžádání). 

 

Podpis rodičů/ zákonných zástupců 

Prohlašuji, souhlasím a beru na vědomí (vyplní rodič/zákonný zástupce) 
 
 
 

 
V……..…................................             podpis……………….............................................. 

mailto:o.dancak@centrum.cz
mailto:o.dancak@centrum.cz


2 
 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (o bezinfekčnosti)  

(dítě odevzdá v den nástupu do tábora) 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

 

Prohlašuji, že : 

- ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu 

- v posledních 14 dnech před táborem dítě nemělo vši 

- dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění  
(například horečky nebo průjmu), příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, horečka, 

kašel, bolest v krku, bolest svalů, ztráta chuti a čichu 

- není mi také známo, že by v posledních 14 dnech přišlo dítě do styku s osobami, které 

onemocněly přenosnou nemocí 

-  ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) v zahraničí, 

v případě, že ano, tak kde: 

 
- dítě je schopno zúčastnit se tábora od 

                                                               do 

 

-  Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly při nepravdivosti tohoto 

prohlášení. 

 
- Dítě užívá tyto léky (které, jak): 

 
 
 
 

-  Vyžaduje zvláštní péči (jakou, co případně nesmí dělat, další důležité informace):  

 
 

 

- Souhlas rodičů s případným zdravotním zásahem během tábora: Souhlasím s tím, aby mé dítě 

bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva apod.) 

ošetřeno v nemocničním zařízení v doprovodu táborového zdravotníka nebo jiné pověřené 

osoby z řad táborových vedoucích. Souhlasím s případným otestováním dítěte na covid, 

pokud bude test v průběhu tábora vyžadován. 
 

     V………………..……….dne ……..…………….…Podpis zákonného zástupce ………….…………………………….. 

- Datum podpisu zákonných zástupců musí být den odjezdu na tábor ! 

- Toto prohlášení se odevzdává při nástupu na tábor  

- Tento formulář mohou použít i vedoucí – ve věku 18 let a více každý podepisuje sám 
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (TÁBOŘE) 

 

                                                                                                                          Evidenční číslo posudku: 

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 

 

Datum narození: 

 

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

 

 

Posudkový závěr 

Posuzované dítě k účasti na táboře (nehodící se škrtněte)  

a) Je zdravotně způsobilé  

b) Není zdravotně způsobilé  

c) Je zdravotně způsobilé s omezením (prosím, uveďte) 

Posuzované dítě 

a) Se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE 

b) Je proti nákaze imunní (druh/typ): 

c) Má trvalou kontraindikaci proti očkování (druh/typ): 

d) Je alergické na: 

e) Dlouhodobě užívá léky (druh/typ, dávka): 

Datum:                                                                                     Razítko a podpis lékaře 

      

 

Oprávněná osoba 

Jméno (popř. 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: 

 
Poznámka: Potvrzení od lékaře je platné 24 měsíců, můžete jej tedy využít i na další tábory, nebo na 

ten náš použít již dříve vystavené potvrzení.   
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LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2022 - ZKK CENTRUM Růžďka- Informace pro rodiče 

 
Vážení rodiče, letní tábor pro dorost od 12 let se uskuteční v termínu od 7. - 14.8.2022. 

Tábořiště se nachází v obci Hošťálková u Vsetína. Souřadnice: 49.3578331N, 17.8480625E Děti budou 

ubytovány v teepee. Tábořiště je vybaveno 5ks teepee, polní kuchyní, hospodářským stanem (jídelna) 

a stany s podsadou určené pro zdravotní zázemí. Do tábořiště je přivedena pitná voda. 

 

Vedoucím tábora je Ondřej Dančák (kontakt: 604348192, email: o.dancak@centrum.cz) 

Vyplnění přihlášky nejpozději do 19.6.2022 posílejte emailem na adresu vedoucího tábora nebo 

po telefonické domluvě je možné předat osobně. Kapacita tábořiště je omezena, proto prosíme, aby 

jste přihlásili dítě včas. Rozhodující je pořadí přihlášených. Děti, které se do kapacity nevejdou, 

budou zařazeny mezi náhradníky. Po odeslání nebo odevzdání přihlášky Vám bude oznámeno 

emailem, zda se Vaše dítě vešlo do kapacity tábora a budou Vám poskytnuty informace k platbě. 

 
Doprava na tábor 

Na tábor i zpět půjdeme pěšky. Sraz účastníků je u evangelického kostela v Růžďce 7.8.2022 v 8:00. 

Odchod od kostela bude v 8:30. Zavazadla budou dopravena autem. Zavazadla je možno shromáždit 

den předem mezi 18:00 a 19:00 hod. na faře v Růžďce (doporučujeme), anebo je přinést v den 

odchodu. 

 

Konec tábora 

V neděli 14. 8. 2022 si rodiče vyzvednou své děti u evangelického kostela v Růžďce ve 12:00. 

Je nutné, aby si děti osobně vyzvedl jejich zákonný zástupce. Pokud by zákonní zástupci požadovali, 

aby jejich děti byly na konci tábora vyzvednuty někým jiným, budou o tom informovat hlavního 

vedoucího tábora v den nástupu na tábor (bude požadováno jméno osoby, která vyzvedne děti, a 

podpis rodičů). 

 

Vybavení na první den:  

Batoh na záda, jídlo a pití na celý den kromě večeře (večeře bude zajištěna), turistické oblečení, 

čepice (kšiltovka), pláštěnka a turistická obuv. 

 

Co si vzít s sebou ? 

Kvalitní spací pytel, karimatka, Igelit cca (2x1m !) , šátek, ešus, hrnek, lžíci, utěrku, lahev na pití       

(min. 1,5l), pevné kotníkové boty – vyšlapané (intenzivně používané alespoň 1 měsíc před táborem, 

sluneční brýle, uzlovačku 2m, kolíčky na prádlo, sportovní tenisky, sandály, gumáky 

Dostatečné množství spodního prádla a ponožek, teplé oblečení na spaní, sportovní oblečení, plavky 

Pokrývku hlavy, opalovací krém, pláštěnku, baterku – ideální je čelovka + náhradní baterie, 

hygienické potřeby, léky ( které dítě pravidelně užívá), zavírací nůž, psací potřeby, poznámkový blok, 

Bibli. V den nástupu na tábor odevzdáte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi kopii kartičky 

zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení od lékaře (viz přihláška na tábor), 

Upozorňujeme rodiče, že tzv. potvrzení o bezinfekčnosti MUSÍ být aktuální (tj. podepsáno) v den 

nástupu na tábor. Všechny věci, které je možno zaměnit (ešusy, utěrky, oblečení), je třeba viditelně a 

trvanlivě označit. 
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Podmínky účasti dítěte na letním táboře ZKK Růžďka - ze dne 21. března 2022  

Účelem níže uvedených podmínek a informací je zajištění bezproblémového průběhu tábora a 

seznámení rodičů s důležitými fakty ohledně organizace akce. Zaměření akce: náplní našich táborů je 

přiblížení dětí přírodě, osvojení si tábornických a zálesáckých dovedností, vzdělávání apod. Klademe 

důraz na týmovou práci, vedeme děti k tomu, aby silnější pomáhali slabším, zdůrazňujeme, že každý 

účastník našeho tábora má pro své okolí nějaký kladný přínos a má lidskou hodnotu. Vzorem pro 

výchovu a vzdělávání jsou mimo jiné křesťanská témata a biblické příběhy. Děti jsou povinny 

dodržovat táborový řád, chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům tábora a respektovat pokyny 

všech vedoucích a organizátorů tábora. Pokud tomu nebrání závažné důvody (nemoc), jsou děti 

povinny dodržovat časový rozvrh dne a účastnit se všech připravených programů, na kterých 

nebudou rušit ostatní děti ani vedoucí a budou se aktivně zapojovat do jejich průběhu. Organizátor 

tábora je ze zákona povinen odmítnout účast dítěte, které v posledních dvou týdnech před začátkem 

tábora bylo nakaženo infekční chorobou nebo přišlo do styku s osobou nakaženou infekční chorobou. 

Rodiče jsou povinni v den začátku tábora odevzdat aktuální prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 

Tábora se může zúčastnit jen dítě, které má platné potvrzení od lékaře. Dítě nastupující na tábor 

nesmí mít vši. Za hrubé porušení výše uvedených podmínek má organizátor právo ukončit účast 

dítěte na táboře, a to bez náhrady. Organizátor má právo odmítnout účast dítěte na táboře, jestliže 

bylo přihlášeno po termínu odevzdávání přihlášek nebo je naplněna kapacita tábora nebo jestliže 

nemá určený věk. Dále smí odmítnout účast dítěte, za nějž není uhrazen účastnický poplatek. 

Podpisem přihlášky na tábor rodiče souhlasí, že organizátor smí na táboře pořizovat běžnou 

audiovizuální dokumentaci akce, jejíž součástí bude jejich dítě, a že tuto dokumentaci smí organizátor 

zveřejnit na webových stránkách, veřejných nástěnkách apod. Pokud si rodiče nepřejí, aby jejich dítě 

bylo součástí těchto materiálů, uvedou to výslovně na přihlášku a organizátor je povinen toto přání 

rodičů respektovat. Děti po dobu tábora nepotřebují mobilní telefony, tablety, přehrávače a jinou 

elektroniku. Pro případnou komunikaci mezi rodiči a dětmi slouží mobilní telefon vedoucího tábora 

(pokud je v místě signál). Děti nepotřebují peněžní hotovost. Organizátoři nenesou žádnou 

zodpovědnost za elektroniku, cennosti, peníze ani další věci dětí, které nebyly požadovány jako 

vybavení dětí. Podpisem přihlášky na tábor rodiče souhlasí, že organizátor akce smí použít osobní 

údaje uvedené v přihlášce k vedení evidence pro své vnitřní potřeby a pro potřeby vyplývající z platné 

legislativy (kontroly hygieny apod.). Rodiče souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být předány 

sponzorům (obecním úřadům) k prokázání účelného využití dotací. Organizátor se zavazuje, že 

nepoužije osobní údaje jiným způsobem, než je uvedeno výše. Upozorňujeme rodiče, že pokud dítě 

prokazatelným úmyslem způsobí škodu na vybavení tábořiště a provozovatel tábořiště bude vymáhat 

škodu po našem občanském sdružení, budeme nuceni škodu v dané výši požadovat po rodičích 

dítěte. Rodiče souhlasí s převozem dítěte osobním automobilem, autobusem, vlakem v případě 

nutnosti. 

Souhlas s podmínkami, uvedenými v tomto dokumentu, je bezpodmínečně nutný pro přijetí dítěte 

k účasti na táboře. Podpisem přihlášky dítěte do tábora rodiče stvrzují, že se s těmito pravidly 

seznámili, že jim porozuměli a souhlasí s nimi. Taktéž svým podpisem stvrzují, že souhlasí se 

zaměřením akce a se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu. 

 Zájmové křesťanské a kulturní centrum Růžďka, 75625, Růžďka 138, IČO: 62 33 50 49 

 

 


