
PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 
 

Junák – český skaut, Středisko Blanice Protivín, z.s. 
Ostrov 902, Protivín 398 11, IČO 60869143 

 

Závažně přihlašuji svou dceru / svého syna:__________________________________________________ 

 

bydliště  __________________________________________________________   na letní skautský tábor,  

 

který se koná na louce „Jitro“ u obce Nová Ves u Protivína od 1. 8. do 14. 8. 2021,  

hlavní vedoucí tábora Marie Nováková (607 779 709), Štěpán Šedivý (723 821 340), 

zdravotník Marcela Vamberová (777 215 656).  

Kontakt na rodiče v průběhu trvání tábora (jméno, telefon): 

_____________________________________________________________________________________                                              

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 

podmínkami: 
a) 

 přihláška, 

 dětským lékařem potvrzený platný posudek o účasti na letním táboře 

 kopie kartičky zdravotní pojišťovny,  

 souhlas s poskytováním zdravotní péče  

 potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19 (antigenní/PCR dle nařízení) 

musejí být odevzdány/zaslány do 18. července 2021 hlavní vedoucí tábora.  

 

Varianty odevzdání: 1) na ostrově – 23. 6. 2021 nebo 30. 6. 2021 od 16,00 do 17,30 h  

                                  2) vyplněné materiály naskenovat a poslat na email – Marie96novakova@gmail.com.  

 
Veškerá zdravotní dokumentace Vám bude po skončení tábora vrácena.  

V den nástupu dítěte na tábor je nutné doložit Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti. 

b) Výše poplatku činí 3 500,- Kč na jednoho účastníka. Sourozenecká sleva je 150,- Kč na každé z dětí. Poplatek, 

prosím, zaplaťte do 18. července 2021. Zakřížkujte, prosím, kterou jste zvolili variantu platby. 

Placeno v hotovosti - vedoucí tábora či vedoucímu na schůzce 
Převodem na účet: 601406874/0600 

- při platbě převodem uveďte do poznámky jméno přihlašovaného dítěte/přihlašovaných dětí 

- o platbě převodem nás, prosím, informujte na email: majda002@email.cz 

 

c) Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor Městského 

úřadu. Zažádat o fakturu můžete u naší hospodářky střediska – Svatava Nečasová (605 010 145). 

 

d) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. Porušení táborového řádu, či opakované 

neuposlechnutí vedoucího, je možné potrestat i vyloučením z tábora bez nároku na vrácení poplatku. 

 

e) Pozdější příjezdy či dřívější odjezdy jsou možné pouze po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora. Jestliže 

dítě na tábor nenastoupí nebo tábor opustí bez udání vážného důvodu, ztrácí nárok na vrácení poplatku nebo jeho části. 

 

f) Při nástupu dítěte na tábor odevzdejte potvrzení o bezinfekčnosti zdravotníkovi tábora. Pravidelně užívané léky 

předejte zdravotníkovi tábora a seznamte jej s jejich dávkováním. 

 

g) Na táboře platí přísný zákaz mít u sebe mobilní telefon, digitální přehrávač (MP3) či jiná obdobná zařízení.  

Rodiče budou mít možnost informovat se o dítěti u hlavní vedoucí tábora. Za cenné předměty (šperky apod.) 

organizátoři tábora neručí.  

 

h) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při propagaci střediska 

např. v kronikách, v tisku, na internetu atp. a s poskytnutím osobních údajů svých i dítěte pro potřeby organizace. 

Veškerá osobní data budou chráněna v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 



  

 

Přátelé skautingu,  

vzhledem k tomu, že se nám minulý rok stavba tábora o den napřed vyplatila, rádi bychom ji letos 

zopakovali. Tradičně budeme moc vděční za každou pomocnou ruku. Sejdeme se tedy 31.7. v 9,00 h na 

tábořišti. Pití i drobné občerstvení zajistíme. Těšíme se na vás.   

 

Zakroužkujte, prosím: 

 

 Pomohu – Nepomohu se stavbou a bouráním tábora. 

 

 Dítě je plavec – neplavec  Rodiče jsou povinni vybavit neplavce plaveckými pomůckami.  

 

 Dítě je – není očkováno proti klíšťové encefalitidě.  

 

 U mého dítěte upozorňuji na (alergie, dieta, jiná mezení aj.):  
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

V ________________dne _____________        Podpis zákonného zástupce_______________________ 

 

 

 
 

 



Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdravotním 

stavu dítěte vedoucímu a zdravotníkovi tábora 

 
1) V době konání letního skautského tábora v Nové Vsi u Protivína od 1. 8. 2021  

do 14. 8. 2021 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna/dcery 

…………...............………………................., nar. ……………………… ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 

147/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů) hlavní vedoucí tábora Marii 

Novákové, nar. 9. 5. 1996, bytem Rabiňská 950, Protivín a zdravotníkovi tábora Marcely Vamberové, nar. 5. 5. 

1979, bytem Hvězdářská 512/4, Praha 5 a určuji je tímto osobami, na jejichž přítomnost má můj nezletilý 

syn/dcera právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1 a 3., a to ve 

výše uvedeném období.  

 

2) Souhlasím s tím, aby v případě potřeby byla mému synovi/mé dceři v době konání akce poskytnuta akutní péče 

ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 147/2016 Sb. bez mého souhlasu dle rozhodnutí lékaře. Rovněž beru 

na vědomí, že bude-li to nezbytné, bude nezletilý převezen do zdravotnického zařízení. 

 

3) Beru na vědomí, že v případě potřeby (určí tak lékař) se budu muset bezodkladně dostavit do příslušného 

zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotnických služeb mému nezletilému synovi/mé 

nezletilé dceři a zavazuji se poskytnout v této věci veškerou potřebnou součinnost.  

 

4) Prohlašuji, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím jeho bezodkladný 

individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem ukončení akce.  

 

V Protivíně dne 1. 8. 2021 

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého:__________________________________________ 

 

 

 

Písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti 
ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění 

 

Já, níže podepsaný/á ....................................................................... datum nar. : ..............................  
     (jméno a příjmení zákonného zástupce) 

 

jako zákonný zástupce dítěte ..............…….................................... datum nar. : ..............................  
(jméno a příjmení dítěte) 

 

prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na letním táboře, že toto dítě 

nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky, průjmu, kašle apod.). Není mi známo, že ve 14 

kalendářních dnech před odjezdem na skautský tábor přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou 

infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření.  

Rovněž prohlašuji, že dítě nemá vši a žádná kožní onemocnění (např. bradavice). 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé a 

ohrozilo tak zdravotní stav všech účastníků tábora.  

 

V ………………………. dne*……………… …………………………………………… 
        podpis zákonného zástupce dítěte 

 

*datum nesmí být starší, než jeden den před odjezdem dítěte na skautský tábor 
 

  



Další důležité informace k táboru (tuto část si ponechte):  

 Letošní tábor se již tradičně uskuteční na louce Jitro u Nové Vsi u Protivína (GPS souřadnice: 49.2240086N, 

14.2672383E). Protože bude postaven na „zelené louce“, rádi bychom tímto požádali rodiče i účastníky tábora 

o pomoc při jeho stavění a bourání. Stavba proběhne v sobotu 31. 7. 2021 (1 den před začátkem tábora) 

od 9:00 na tábořišti. Bourat se bude v den ukončení tábora, tedy v sobotu 14. 8. od 9:30. Za každou 

pomocnou ruku předem děkujeme! 

 Tábor zakončíme v sobotu 14. 8. po jeho zbourání.  

 Přijímáme jen účastníky, kteří se tábora zúčastní na celých 14 dní.  

 Návštěvní dny jsou zrušeny. Na tábořišti bude možnost koupání a sprchování v pitné vodě. O dítěti se můžete 

informovat telefonicky u hlavní vedoucí tábora (607 779 709). 

 Během tábora bude fungovat Táborová pošta. Sběrné a výdejní místo dopisů bude v opravně kol u Plívů 

(Veronika Plívová, Mírová 173 Protivín). Dopis je nutné označit jménem adresáta.  

 Kontakt na hlavní vedoucí v průběhu tábora: Marie Nováková - 607 779 709 

 

Co si sbalit na tábor: 

 Oblečení: pohorky nebo jiné pevné boty (neprošlapané, bez děr, nepromokavé), tenisky, sandály, 

gumové holínky, 14 ks spodní prádla, 14 párů ponožek, 2 páry teplých ponožek na spaní, 7 ks tričko 

s krátkým rukávem, 4 ks tričko s dlouhým rukávem, 1 bunda větrovka (nejlépe nepromokavá), 2 – 3 

kalhoty do lesa a k ohni (dlouhé nohavice), teplé oblečení na spaní (např. teplákovka), 4 ks kraťasy, 

plavky, kšiltovka nebo klobouk, šátek, pláštěnka, 2 ks teplá mikina či svetr, slušné kalhoty do města, 

skautské tričko nebo kroj + šátek. 

 Hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pasta, šampon, mýdlo v krabičce, 1 ručník, 1 osuška, 

opalovací krém, tělový krém, repelent, hřeben na vlasy, látkové/papírové kapesníčky, osobní léky, 

toaletní papír. 

 Ostatní: matrace na spaní (60 x 190), spacák, polštářek, příp. deka, ešus (3 díly), příbor + malá 

lžička, utěrka, baterka + náhradní baterie, psací potřeby, pastelky, zápisník, stezka, malý batoh na 

záda na výlet, lahev na pití, sluneční brýle, dopisní papír, obálky, provázek a pár kolíčků na prádlo 

(popř. ramínko), hodinky, hry, hudební nástroj, zpěvník, doporučené kapesné: 200 - 300 Kč, bílé 

tričko na batikování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


