POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:
........................................................................................................................................
Datum narození: ............................................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu: .......................................................
........................................................................................................................................
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
(např. dětském letním táboře) podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR
č.106/2001 Sb.
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*) .................................

Římskokatolická farnost Břeclav pořádá:

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu
této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B) Potvrzení o tom, že 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) ..................................................................

Farní tábor na téma ,,První misijní cesta
sv. Pavla“
Základní informace:
Místo:
Charakteristika
Termín:

datum vydání posudku:
podpis, jmenovka lékaře, razítko zdrav. zařízení:
Poučení:
Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do
15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně
vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním
jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující
zdravotnické
zařízení
vlastním
jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání
odvolacímu orgánu.

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:
____________________________________________________________________
Vztah k dítěti: ________________________________________________________
Oprávněná osoba převzal posudek do vlastních rukou dne: ____________________

Ubytování:
Stravování:
Věková kategorie:
Kapacita:
Cena:
Program:
Hlavní vedoucí

Fara Radějov, okres Hodonín
Pobyt pro děti a mládež 3. až 9. tříd ZŠ
Středa 1. 8. až 4. 8. 2018
V budově fary, v případě příznivého počasí ve stanech na farní
zahradě
plná penze (jídlo 5x denně) + pitný režim
Od 3. do 9. třídy ZŠ
25 dětí
1.500 Kč (cena pro druhého sourozence je 1.300 Kč,
pro třetího 1.100 Kč)
Výlety po okolí, hry, duchovní program
Dr. Ing. Vratislav Nakvasil, v.nak@post.cz
Tel.: 737 195 169

Platbu prosíme v hotovosti (zálohu i doplatek) předat panu Nakvasilovi, tel: 737 195 169,
v.nak@post.cz


Nahlaste jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte.



Případné informace rádi zodpovíme osobně či telefonicky



Záloha: 500,- Kč do 31. května 2018, doplatek do 30. června 2018

_________________________
*) Nehodící se škrtněte

podpis oprávněné osoby

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ NA TÁBOŘENÍ

PŘIHLÁŠKA NA FARNÍ TÁBOR
První misijní cesta sv. Pavla
Radějov
1. srpna – 4. srpna 2018

Potřeby táborové – noční
1. Dobrý spací pytel (nejlépe péřový nebo z dutých vláken, vložka do spacáku – pro případ
spaní venku)
2. Nafukovací matraci nebo karimatku, prostěradlo
3. Noční prádlo (pouze na spaní!) – noční košile, pyžamo, teplákovku, čepice atd.
4. Baterka s náhradními vnitřky

Potřeby na desetidenní pobyt
1. Spodní prádlo – v dostatečném množství dle uvážení
2. Dlouhé a krátké kalhoty
3. Tepláková souprava nebo jiný vhodný oděv na sportování
4. Košile, svetr, mikina, větrovka nebo jiná podobná bunda
5. Igelitová pláštěnka, popř. gumové holínky do deště
6. Vhodná obuv – pevné boty na chození (alespoň botasky), tenisky na sport, příp. i sandály
7. Hygienické potřeby – ručník, mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřebínek, šampón, krém
na ruce a obličej
8. Ručníky a kapesníky podle potřeby a uvážení. Šátek na krk a oči.
9. Plavky, opalovací krém příp. i sluneční brýle
10. Přezůvky pro pobyt na faře
11. Velký batoh nebo kufr, malý batůžek na výlety
12. Repelent proti klíšťatům a jinému hmyzu

Přihlášku odevzdejte i se zálohou do 31. května.

Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:

Zdravotní
pojišťovna:

Datum narození:
dobrý plavec

průměrný plavec

Škola:

špatný plavec

neplavec

Třída:

Telefonní čísla (dítě / matka / otec):
Režijní jízdenka na vlak (ano/ne):
e-mailová adresa pro zasílání informací:
U svého dítěte upozorňuji zejména na:

Osobní věci (podle uvážení a potřeb)
1. Zápisník, trhací blok (náčrtník), tužka, guma, propiska nebo popisovače
2. Dopisní papír a známky podle uvážení
3. Peněženka s kapesným – dle uvážení
4. Kdo dlouhodobě užívá nějaké léky – vzít s sebou a upozornit zdravotníka
5. Kdo má a potřebuje brýle
6. Občanský průkaz, zdravotní průkaz, průkaz na slevu ČD
Všichni kopie průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny (přicvaknout k přihlášce)
Všechna zavazadla, případně další věci si viditelně označte (monogramem apod.)
Všechny věci si sbalte do jednoho batohu nebo kufru (s výjimkou např. spacího pytle a
karimatky, které lze sbalit zvlášť.
Mobilní telefon, tablet, fotoaparát, hudební přehrávač a jiné cenosti je lepší nechat
doma. Pro případná spojení rodičů s dětmi budou k dispozici táborová telefonní čísla,
na která můžete volat. Pokud trváte na tom, aby si dítě vzalo mobilní telefon, je velmi
vhodné oznámit tuto skutečnost vedoucímu.
Pro ty, kteří chtějí spát pod stanem, prosíme, aby si stan vzali s sebou.

Hlásím se na Farní tábor pořádaný farností Břeclav ve spolupráci se Sdružením Petrov
v termínu 1. 8. 2018 – 4. 8. 2018 a zavazuji se, že budu dbát pokynů všech vedoucích
a instruktorů a dodržovat táborový řád. Souhlasím s případným použitím mých fotografií na
stránkách farnosti Břeclav a YouTube kanále farnosti Břeclav.

________________________________
Datum

______________________________________
podpis účastníka

Souhlasím s účastí svého syna / dcery na tomto táboře a zavazuji se uhradit poplatek
1.500 Kč (1.300 Kč, 1.100 Kč) do 30. června 2018.
Souhlasím, že případné poplatky za zdravotní ošetření mého dítěte doplatím po skončení
letního tábora oproti dokladu o zaplacení.

________________________________
Datum

______________________________________
podpis zákonného zástupce

