
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI 
 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte ........................................................................................................................................................................................, 
datum narození ............................................, adresa bydliště ....................................................................................................................................................... 
 

Část 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):*)  ................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
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, dávkování)............................................................................................................................................................................. 
 

Datum vydání posudku: ........................................... 

 
 
 
 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 
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 zdravotnických 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. 
 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby .................................................................  

Vztah k dítěti ............................................................  

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ...................     .....................................  

podpis oprávněné osoby  
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ...................  
(stvrzuje se přiloženou "doručenkou") *) Nehodící se škrtněte. 
 
 
 
 

 
Prosíme, tuto část odevzdejte u odjezdu 15. 8. 2020 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti a aktuálním zdravotním stavu dítěte 

Prohlášení zákonného zástupce dítěte: 
 
Prohlašuji, že dítě............................................................................................................................................................................................, 
narozené............................................, 

bytem................................................................................................................................................................................................................ 

nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a v 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou 
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Dítě je schopno zúčastnit se tábora 
stanového typu ve stanoveném termínu. 

 
Prohlašuji, že potvrzení o zdravotním stavu mého syna (dcery) ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb.Ministerstva zdravotnictví v platném 
znění, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, bylo vystaveno jeho ošetřujícím lékařem.  
Prohlašuji že pokud je můj syn (dcera) v ošetřování dalších lékařů či specialistů, je o této skutečnosti tento ošetřující lékař po všech stránkách 
informován.   
Prohlašuji, že vhodnost pobytu mého syna (dcery) na akci, kam je přihlašován/a touto přihláškou, byla s těmito lékaři konzultována, o tom učiněn 
záznam do jejich zdravotní dokumentace, a ti neoznačili pobyt na táboře pro mého syn (dceru) za nevhodný či ohrožující ani mého syna (dceru) 
neoznačili za nevhodného (nevhodnou) či nezpůsobilého (nezpůsobilou) k účasti na této akci. 
 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
V .........................................................dne…………2020 ............................................  

Podpis zákonného zástupce 
 

Toto prohlášení NESMÍ být starší 1 DNE před odjezdem na tábor (tzn. podpis s datem odjezdu 15. 8. 2020). 

………………………………….. 
podpis, jmenovka lékaře razítko zdrav. zařízení 

 



Česká asociace dodgeballu, z. s. 
Štramberská 435, 742 58 Příbor  
email: info@czechdodgeball.cz 
IČ 06980368, tel. 777 745 887 

 

INFORMACE K DODGEBALL CAMPU 
www.czechdodgeball.cz 

 

Bankovní spojení: FIO banka., číslo účtu  2101428398 / 2010. Při platbě tábora do 
zprávy pro příjemce uveďte: „Dodge camp“ a jméno a příjmení dítěte.  
 
Termín: sobota 15. 8. 2020 – čtvrtek 20. 8. 2020 (6 dnů) 
 
Cena: 2 000 Kč,- (zaplacený registrační příspěvek v Asociaci=člen ČAD) 
Cena: 2 400 Kč,- (není členem asociace) 
 
V ceně tábora: ubytování, 6x denně strava (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře), pitný režim, 
kompletní materiální zabezpečení, 1x výlet, program a pojištění, 
 
Místo konání tábora: táborová základna PS Kopřivnice v Olbramkostele, okres Znojmo 
 
Adresa tábora pro korespondenci: jméno účastníka, LPT Olbramkostel – DC CAMP, pošta Kravsko, 671 51 

 
Druh tábora: stálý stanový – ubytování po dvou, ve stanech jsou dvě postele a malá skříňka na věci. Toalety jsou 
umístěny 150 m od stanů. V táboře je umývárna, sprcha a polní kuchyň. Zděná budova slouží jako jídelna, zázemí pro 
technickou činnost a v případě nepříznivého počasí také jako herna pro účastníky 
 
Fyzická náročnost: střední 
 
Stravování: na táboře vaříme v polní kuchyni jedno jídlo pro všechny. Z technických a personálních důvodů nejsme 
schopni zajistit individuální stravovací plán (např. různé diety apod.). 
 
Web tábora: www.czechdodgeball.cz, www.facebook.com/czechdodgeball 
Hlavní vedoucí tábora: Miroslav Klimecký,    
Kontakt: 777 745 887, miroslavklimecky@gmail.com 
 
Důležitá data: 
15. 7. 2020 – nejzazší termín platby tábora, pokud nebude uhrazen včas, bude místo poskytnuto dalšímu zájemci. 
 
Odjezd na tábor: 

 Příjezdový čas je od 14:00- 15:00 a tábor začíná úvodním nástupem ve 16:00 

 Účastníka můžete přivést autem nebo ho poslat vlakem či autobusem. Důležité upozornění – než převezmeme 
papíry od účastníka, tak za něj nese odpovědnost zákonný zástupce nebo účastník sám. 

 Popis cesty: V obci Olbramkostel (15 km západně od Znojma směrem na Jihlavu) odbočíte z hlavní silnice do 

vesnice, projedete jí a odbočíte vpravo do kempu Mexiko. Projedete kempem, za ním asfalfová silnice zabočuje 
doleva, ale vy však pokračujete rovně po prašné cestě asi 500 m. 

Tábor uvidíte po pravé straně,  
GPS: 48° 55' 58" N, 15° 55' 51" E. 

První jídlo bude svačina 
 

OBSAH předávaných věcí u odjezdu:  

 průkaz pojištěnce (příp. jeho kopie), 
 potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti účastníka, 

 potvrzení o bezinfekčnosti s podpisem rodičů, 

 seznam předávaných léků a interval jejich používání,  
 jiná písemná upozornění.  
 
 
 

Příjezd z tábora: 
 Je individuální podle dopravní situace, tábor končí ve 12:00 obědem. Jaký spoj si účastník vybere,  záleží pouze na 

něm. To samé platí při vyzvednutí účastníka autem.  
 

 

 

 

Dotazy na přihlášky, variabilní 
symboly a platby:  

info@czechdodgeball.cz 

http://www.czechdodgeball.cz/
http://www.czechdodgeball.cz/


Česká asociace dodgeballu, z. s. 
Štramberská 435, 742 58 Příbor  
email: info@czechdodgeball.cz 
IČ 06980368, tel. 777 745 887 

 
Doporučení a užitečné informace: 

 
 V případě zasílání balíčků neposílejte účastníkům žádné potraviny podléhající zkáze – např. ovoce a masné výrobky. 

Upozorňujeme, že balíčky musí projít kontrolou zdravotnice či jiného pověřeného vedoucího a nevyhovující věci 
budou z konzumace vyřazeny. 

 Účastníci se také účastní provozu tábora drobnými pracemi (sbírání a příprava dřeva na vaření, pomoc v kuchyni – 

nádobí). Každý den jeden oddíl. Tato služba však nijak neubírá účast na programu a hrách. 
 Kapesné: doporučujeme cca 200,- Kč v drobných. Všechny výlety a vstupné jsou již zahrnuty v účastnickém 

poplatku. Kapesné je pouze na zakoupení drobností, případně sladkostí na výletech. 
 Oblečení aj. doporučujeme účastníkům podepsat, včetně obuvi a menších věcí. (Nepodepsané oblečení bude po 

táboře předáno na charitu) 

 Mobilní telefony jsou na táboře zbytečné a to z důvodu narušování programu. A navíc účastníky 
v dnešní hektické době motivujeme k tomu, aby vnímali tábor na 100% a nebyli rušení okolním 
světem a nebyli tak závislí na sociálních sítích a sami si telefon po dobu tábora vypínají. V případě 
nutnosti, rodiče budou mít kontakt na hlavního vedoucího.  

 Zároveň upozorňujeme, že z důvodu ubytování ve stanech bez uzamykatelných prostor nemůžeme odpovídat za 
cenné předměty (např. předměty z drahých kovů, elektronické hry, game-boye, mp3 přehrávače, dalekohledy, 

apod.). Cenné věci účastníci mají pouze na vlastní riziko! V případě odcizení nebo ztráty nevzniká nárok na 

odškodnění. 
 Na tábor není povoleno brát si různé „zbraně“, kuličkové pistole, praky, nože apod.  

 Na táboře nejsou účastníkům povoleny alkoholické a tabákové výrobky, či psychotropní a návykové 
látky, a ani jejich konzumace, s upozorněním, že každý takový prohřešek proti táborovému řádu je 

důvodem k vyloučení dítěte z tábora. Stejně tak i jiné hrubé porušení táborového řádu či pokynů 
vedoucího (bez nároků na vrácení peněz). 

 Návštěvy rodičů na táboře, nebo neohlášené pozdější příjezdy či dřívější odjezdy účastníků jsou možné pouze po 

předchozí dohodě s hlavním vedoucím tábora. Vždy je možno kontaktovat hlavního vedoucího tábora a jakoukoliv 

situaci řešit s ním.  

 V případě, že účastník bude během tábora užívat nějaké léky, uveďte interval a další podrobnosti jejich užívání pro 
potřeby zdravotníka v písemné podobě, zároveň dodejte tyto léky v potřebném množství na celou délku tábora, tj. 6 

dní. Léky nesmí mít dítě u sebe s ohledem na bezpečí účastníků tábora a nevhodné skladovací podmínky ve stanu 

(výjimkou jsou např. spreje na podporu dýchání u astmatiků).  
 Repelenty v tlakových nádobkách nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny. Možno použít krémy nebo mechanické 

rozprašovače. 
 

Pokyny: 

 
Závaznou přihlášku řádně vyplněnou a s podpisem zákonného zástupce, prosím, zašlete oskenovanou na email 
info@czechdodgeball.cz a originál přihlášku odevzdáte při příjezdu na tábor. 
 
Vyčkejte, až bude vaše došlá přihláška potvrzena a obdržíte údaje k platbě. Přihlášky se přijímají v došlém pořadí až do 
naplnění tábora. Kontaktní email pro přihlášky, variabilní symboly a platby: info@czechdodgeball.cz 
 
Způsoby platby:  
• Hotově na adrese organizace (viz hlavička nahoře). 
• Bezhotovostně převodem na účet 2101428398 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které jste obdrželi spolu s 
potvrzením přihlášky. Ve zprávě pro příjemce uveďte: „Dodge Camp“ a jméno a příjmení dítěte.  
• Pro platbu ze Slovenska vám pošleme instrukce pro platbu SEPA. 
 

Storno podmínky: 

a) 70% z ceny, dojde-li ke stornu účasti 30 a méně dní před zahájením tábora,  
b) při odhlášení v den odjezdu, popř. při předčasném ukončení tábora se peníze nevracejí,  
c) v případě vážného onemocnění či hospitalizace po předložení lékařského potvrzení činí storno poplatek 10% z 
ceny. 

 
Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat, že jste si vybrali právě náš tábor. 



Česká asociace dodgeballu, z. s. 
Štramberská 435, 742 58 Příbor  
email: info@czechdodgeball.cz 
IČ 06980368, tel. 777 745 887 

 

 

Závazná přihláška na Dodgeball Camp 2020 12 - 19 let 
 

Zašlete oskenovanou nebo vyfocenou ve formátu jpg, pdf na info@czechdodgeball.cz 
Vyčkejte na potvrzení přihlášky a detaily o platbě. 

Bankovní spojení: FIO banky 2101428398 / 2010 
Termín: od 15. 8. do 20. 8. 2020 (sobota až čtvrtek) 

Cena: 2 000 Kč,- (zaplacený registrační příspěvek v Asociaci=člen ČAD) 
Cena: 2 400 Kč,- (není členem asociace) 
 

Účastník (prosím vyplňte čitelně tiskacími písmeny) 
Jméno:  Příjmení:  

Datum narození:  Zdravotní pojišťovna:  

Adresa trvalého bydliště:  

 
Rodiče / zákonní zástupci (prosím vyplňte čitelně tiskacími písmeny) 

Jméno a příjmení matky:  Jméno a příjmení otce:  

Telefon:  Telefon:  

Email:  Email:  

Výše uvedená telefonní čísla slouží pro případ nutného kontaktování rodičů během tábora. 
Emaily pro možnost komunikace (přihláška, platba) a další informace týkající se tohoto tábora. 

 
Sdělení rodičů 

Upozorňuji  na (různé obtíže, výchovné tipy, apod.): …………………………………………................................... 
Informace pro zdravotníka: 

Má tyto zdravotní problémy (ošetřující lékař je s nimi srozuměn): ............................................................................................... 
Užívá tyto léky: .......................................................................     Léky jsou určeny k léčbě: ....................................................... 

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

a) Výše poplatku činí 2 000,-Kč na účastníka, který je členem asociace a 2 400 Kč pro nečleny asociace. Poplatek musí být zaplacen 
buď v hotovosti, odeslán složenkou či bankovním převodem na účet u FIO banky 2101428398/ 2010, nejpozději do 15. července 
2020. V případě nedodržení termínu pro zaplacení, bude místo poskytnuto dalšímu zájemci. Variabilní symbol bude přidělen spolu 
s potvrzením přihlášky.  

b) Na účastníky tábora se vztahuje táborový řád, denní režim a podrobují se pokynům vedoucích.  
c) Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. V takovém případě je rodič povinen si účastníka v co 

nejkratším čase vyzvednout. Bez vrácení peněz. 
d) Návštěvy rodičů na táboře nejsou povoleny a pozdější příjezdy či dřívější odjezdy účastníků pouze po předchozí dohodě s hlavním 

vedoucím tábora p. Miroslavem Klimeckým 777 745 887. 
e) Souhlasím, v případě nutného ošetření, nebo vyšetření dítěte lékařem, s přepravou dítěte k lékaři soukromým osobním vozidlem. 
f) Při odhlášení účastníka 30 a méně dní před táborem činí storno poplatek 70% z ceny tábora. Při odhlášení v den odjezdu, popř. při 

předčasném ukončení tábora se peníze nevracejí. V případě vážného onemocnění či hospitalizace po předložení lékařského 
potvrzení činí storno poplatek 10% z ceny. 

g) Souhlasím se stornovacími podmínkami. 
h) Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro shromažďování osobních údajů. Shromažďované údaje slouží 

pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány. 

i) Souhlasím s tím, aby Česká asociace dodgeballu, z. s. se sídlem Štramberská  435 z Příbora 742 58, jako správci údajů používali na 
akci pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu výše uvedeného účastníka k dokumentaci a propagaci své činnosti. 
Souhlas uděluji na dobu 10 let.  

j) Podpisem také souhlasíte s přečtením a respektováním doporučených a užitečných informacích ohledně tábora v příloze přihlášky 
přidaný informační list. 

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

Kontaktní email pro přihlášky a platby: 

info@czechdodgeball.cz 
 



DODGEBALL CAMP 
Doporučený seznam věcí 

 

Oblečení: 
7x  spodní prádlo 

7x  ponožky 

1x  teplé ponožky 

4x  tričko s krátkým rukávem 

1x tričko s dlouhým rukávem 

1x  tepláky 

1x mikina 

1x  souprava na spaní 

2x kraťasy 

1x plavky 

1x šátek 

1x kšiltovka 

1x baterka 

1x pláštěnka!!! Nikoliv deštník 
(povinná) 

 

Obuv: 

1x sportovní obuv 

1x gumové holínky nebo kanady 

1x Sandále/cukle/žabky 

1x Sálová obuv / Halovky 

 

Toaletní potřeby: 
Zubní kartáček, pasta, šampón, sprchový 
gel, 2x ručník,4x papírové kapesníky, 2x 

toaletní papír. 

 

Ostatní věci: 
taška na špinavé prádlo, baterka,  
bílé tričko na program

 

Doporučujeme: 
Dokoupit chrániče na kolena – hodně se při dodgeballu padá a klouže na kolenech. 
 

Ti kdo nevlastní oblečení do lesa a na pobyt v přírodě. Stačí si sbalit věci, které můžete 
zašpinit, roztrhnout či zničit. 
Je to na vás, ale nedivte se potom, když budete mít oblečení jako na diskotéku. 
 

Pokud možno tak vlastní SPACÁK a deku (po domluvě možnost zapůjčení) 
 
Upozornění: cenné věci děti mají pouze na vlastní riziko!!! (zlato, hodinky, fotoaparáty, 

přehrávače, apod.). V případě odcizení, nevzniká nárok na odškodnění. 
 

Doporučujeme si své věci podepsat, které nebudou podepsané a zůstanou po táboře na 

základně, budou předány charitě!  
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