Pojeďte s námi prožít dva týdny plné her, soutěží, zábavy ale i vzdělání a získávání různých
dovedností v čisté přírodě Českomoravské vrchoviny.
Místo konání: Táborová základna u Pusté Rybné - Damašku (nedaleko Poličky)
Pořadatel: T. J. Sokol Brno - Královo Pole, Srbská 4, 612 00 Brno
Odjezd: neděle 14. 7. 2019 ve 13:00 z Brna (od sokolovny – Srbská 4)
ve 14:00 z Velkých Opatovic (od sokolovny)
Návrat: neděle 28. 7. 2019 do Velkých Opatovic kolem 12. hodiny, do Brna kolem 13. hodiny
V případě účasti více dětí z jiného města (které je na trase), po domluvě možnost
nástupních míst i jinde (Letovice, Svitavy,…)
Cena: 3500 Kč (zahrnuje ubytování ve stanu s podlážkou, dopravu, stravu 5x denně, pitný
režim 24 hodin denně, celodenní výlety včetně vstupů a dopravy)
Hlavní vedoucí: Zdeněk Najer, Brno, mail: najerzdenek@seznam.cz tel.: 736 254 963
Další kontakty: Petra Kopecká, Brno, mail: petra.najerova@seznam.cz tel.: 737 405 650
Lenka Jandlová, Velké Opatovice/Svitavy, mail: zemankovalenka@seznam.cz tel.: 608 414 344
Jana Hrdličková, Velké Opatovice, mail: jana-hrdlickova@seznam.cz tel.:724 088 598
Táborová základna nabízí zázemí zděné budovy, kde se nachází kuchyně, ošetřovna, sprchy, jídelny,
které využíváme I v případě nepříznivého počasí. Fotografie z předchozích let najdete na:
www.taboracek.dobrodruh.net
Vyplněné přihlášky přijímáme: papírové u Jany Hrdličkové (ZŠ Velké Opatovice), elektronické (i scan
nebo fotka – čitelné) na mailu: petra.najerova@seznam.cz do 3 1 . 3 . 2019 nebo do naplnění
kapacity tábora! Děti přihlášené po naplnění kapacity budou zařazeni mezi náhradníky, rozhodujícím
je datum odevzdání přihlášky.
Účastnický poplatek uhraďte, prosím, do 30. 4. 2019 na táborový účet: 2001155847/2010, jako
variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve tvaru ddmmrr (př. 030507 u dítěte narozeného 3.
května 2007). V případě, že nebude účastnický poplatek uhrazen v termínu, bude vaše místo
nabídnuto jiným zájemcům (po předchozí domluvě samozřejmě můžeme termín platby upravit).
Pokud hodláte využít příspěvek ze sociálních dávek, je jeho vyřízení zcela na Vás. Na žádost
vystavíme fakturu pro zaměstnavatele – kontaktovat najerzdenek@seznam.cz.
Storno poplatky: při odhlášení během měsíce června 10% , během července 15% z ceny tábora.
Formuláře „Závazný pokyn dětského lékaře“ a „Prohlášení rodičů“, které vyžaduje zákon, odevzdáte v
den odjezdu u autobusu. Pro účast dítěte na táboře, je nutné, aby absolvovalo zákonem stanovená
očkování (lékař potvrzuje v “Závazném pokynu dětského lékaře”).
Návštěvy se nekonají.

Tělocvičná jednota Sokol Brno Královo Pole, Srbská 4, 612 00 Brno

Závazná přihláška

na letní stanový tábor Pustá Rybná – Damašek 14. – 28. 7. 2019
Jméno a příjmení………………………………………………………………..………………narozen/a…………………………
Adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail na rodiče…………………………………………………………………

třída……………………...............………

Jméno otce…………………………………………………………………………………telefon………………………………........
Jméno matky………………………………………………………………………………………..telefon………………………….…
Oslovení dítěte (Honzík/Jeník):...........................................................................................................
Zvláštní upozornění rodičů k pobytu dítěte na táboře (zdravotní stav, dieta, alergie, neobvyklé
vlastnosti a návyky) uveďte zde nebo na druhé straně.

Pokud má Vaše dítě domluveného kamaráda do stanu, uveďte jeho jméno: …………………………………..
Provozovatel tábora neručí za ztráty nebo zničení cenností (drahé kovy, elektronika a
pod.) a nedoporučuje, aby je měly děti na táboře s sebou.

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na
základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V tomto případě se účastnický poplatek ani
jeho alikvotní část nevrací, stejně jako v případě předčasného, bezdůvodného ukončení
pobytu.
Současně se závaznou přihláškou prosím odevzdávejte i formulář INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR). Nutné pro účast dítěte
na táboře.
Někteří zaměstnavatelé, zdravotní pojišťovny a další přispívají rodičům na úhradu účastnického
poplatku na základě potvrzení o účasti a úhradě poplatku. Případně mají pro účely potvrzení vlastní
formulář. (zaškrtněte)
• Mám zájem o potvrzení
• Při předání dítěte u autobusu dodám vlastní formulář
• Nemám zájem o potvrzení
Potvrzení dětem dáme při odjezdu společně s kartičkou pojišťovny a posudkem o zdravotní způsobilosti.
Označte velikost trička dítěte:
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…………..……………………………..
Podpis rodiče/ů

Prohlášení zákonných zástupců

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ……………………………………………………………………………......
narozenému dne: ……………………...…..... bytem: ………………………………………..………………………………………
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik
ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnými chorobami.
Svým podpisem také stvrzuji, že jsem dítěti bezprostředně před táborem zkontroloval/a vlasy a dítě
nemá vši ani hnidy.
Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora Sokola Brno – Královo Pole v Pusté Rybné a
podřídit se táborovému režimu.
Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V případě nemoci dítěte nebo jeho nekázně během tábora si je rodič povinen pro něj přijet,
dítě převezme: (jméno, adresa, dostupný telefon po dobu konání tábora):
……………………………………………………………………………………………………………………tel.:…….….………………………

…...........................................................................................................tel.:................................
Prosím, pokud je to možné, uveďte kontakty na dva lidi.
Po příjezdu dítě:
• převezme:………………………………………………………………………………………………………….

•

přebírám plnou odpovědnost za samostatný odchod dítěte domů.

•

dítě je dobrý plavec

•

dítě je méně zdatný plavec

•

dítě je neplavec

Prosím, zatrhněte

V ……………………………………….…… dne 14. 7. 2019

………………………………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte

Seznam doporučených věcí na tábor:
Obuv (holínky!, tenisky, outdoorová nepromokavá obuv, sandály). Prosíme, dejte dětem více
jak jeden pár pevných bot – v případě promočení sušíme i více dní, tak ať nejsou odkázáni
pouze na holínky nebo sandály, děkujeme.
Trička (krátké, dlouhé rukávy, tílka)
Kalhoty (krátké, dlouhé, tepláky)
Teplý svetr/mikiny
Bundu (nejlépe nepromokavou)
Pevnou pláštěnku!!!, pokrývku hlavy, šátek (na hry)
Spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství, vhodné i punčocháče apod. (U malých
dětí DOPORUČUJEME větší množství spodního prádla I ponožek, než je počet dní. Není v
našich možnostech prádlo prát.)
K vodě (plavky, krém na opalování, sluneční brýle)
K ohni (teplé – ne silonové – oblečení)
Kostým - antické Řecko

Na spaní - spací pytel, teplé pyžamo, doporučujeme napínací prostěradlo na matračky
Hygienické potřeby (mýdlo, pasta a kartáček na zuby, šampon, ručník, osuška,
kapesníky, repelentní přípravek)
Na jídlo (ešus, lžíci, lžičku, hrníček, láhev na pití asi 1 l)
Batůžek na výlety (zvažte prosím velikost! Musí pojmout vše na celodenní výlet – jídlo,
pití, pláštěnka, popř. mikina, bunda)
Psací potřeby (blok, pouzdro, dopisní papíry, obálky a známky – mladším s
předepsanou adresou)
Tábornické potřeby (funkční baterku + náhradní baterie)
Hudební nástroj – ovládá-li dítě hru
Přiměřené kapesné

Potvrzení o bezinfekčnosti, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře, užívané
léky – předat při nástupu dítěte na tábor!!!
Dětem nedávejte na tábor cenné předměty, oděv i obuv by měla být starší, ověřená a
funkční. Po zkušenostech z minulých let nedoporučujeme, aby děti měly na táboře mobilní
telefony!!! Věci označte dle vlastního uvážení a dítě seznamte se značkou. Zavazadlo
opatřete visačkou se jménem a adresou a mladším vložte seznam věcí. Užívá-li dítě léky, je
nutné předat při nástupu dávku léků na dobu pobytu na táboře, včetně instrukcí zdravotnici.

Adresa pro zasílání pošty dětem:

Letní tábor Sokola Brno - Královo Pole;
Jméno účastníka;
Pustá Rybná – Damašek 87, hájenka; 572 01 Polička

Při balení věcí PROSÍM nepodceňujte množství a hlavně kvalitu obuvi. Stává se, že děti na tábor
dojedou s dvěma páry tenisek a sandály. V případě, že dlouhodobě prší můžeme program upravit a
přemístit do budovy. Ale stále je nutný přesun venkem do stanu, na WC, na jídlo atd. Holinky jsou
nutností (případně dobře naimpregnované celokožené či boty s membránou, ale tady je investice
poměrně vysoká). Pokud boty promoknou, suší se i několik dní. Jde tady o pohodlí a zdraví Vašich
dětí.
Pokud budete vybírat spacák určitě narazíte na tabulku se třemi údaji o teplotě. Výběr by měla
rozhodovat ta prostřední.
Extreme tested, údaj s nejnižší teplotou označuje teplotu, za které ve spacáku člověk přežije, ale
určitě se nevyspí a nebude mu teplo.
Prosřední teplota udává stupně, které jsou limitní pro pohodlný spánek, dětem by za takové teploty
neměla být zima. Není výjimkou, že na táboře v noci klesne teplota lehce pod 10°.
Údaj o nejvyšší teplotě říká, při jaké teplotě už by nemusel být pobyt ve spacáku pohodlný. Ale to se
vyřeší rozepnutím :-).
Extreme tested: 0° C

Limited comfort: 12 ° C

High comfort: 18° C

Žádáme rodiče, kteří mají možnost sponzorského daru
dárkové/reklamní předměty apod.), aby nás podpořili. Děkujeme.

(např.

Drobné

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje:
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajících posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, případně 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 za podmínky (s omezením) *)**)…..

A) 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 stav způsobilosti k ú
asti na zotavovací akci a škole v přírodě.
1. 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 posuzovaná, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

2.

Oprávnění 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 podpis lékaře

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s účastí svěřence
na dětském táboře tělocvičné jednoty Sokol Brno – Královo Pole
je tato povinna na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)
zpracovávat moje
1
2
3

jméno a příjmení,
datum narození,
adresu místa pobytu,

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími
činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle
bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode
dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:


příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem



vedení evidence členské základny ČOS na základě Stanov ČOS a vnitřních směrnic ČOS a s tím
souvisejícími činnostmi,
žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se svěřenec
nemůže účastnit tábora, organizovaným Tělocvičnou jednotou Sokol Brno – Královo Pole

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje
1
2
3

fotografie,
videa,
zvukové záznamy,

za účelem




prezentace a propagace na webu,
prezentace a propagace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
informování rodinných příslušníků účastníků o táborové činnosti

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1
2
3

telefonní číslo,
e-mail,
rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,
vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování
(tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:



Ústředí České obce sokolské., se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „ČOS“),

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:








mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V

dne

_______________________________
jméno a příjmení zákonného zástupce

_______________
podpis

