Pokyny pro rodiče a sportovce
Slovan Bzenec pořádá ve dnech 11. – 16. 8. 2019 fotbalové soustředění v RS Vápenky
Poplatek za tábor: 3000,-Kč za osobu.

Cenu za tábor nutno uhradit a přihlášku odevzdat co nejdříve, nejpozději však do
10.června 2019 trenérovi dané karegorie
Dítě musí mít s sebou a odevzdá před odjezdem trenérům: kartičku pojišťovny (nebo její
čitelnou fotokopii), zdravotní potvrzení od lékaře, prohlášení o bezinfekčnosti od rodičů
a řád soustřdění. Vše podepsáno zákonnými zástupci.
Vybavení na tábor :
−

spodní prádlo, ponožky (minimálně 5 párů), trička s krátkým rukávem (4 ks), krátké kalhoty,
teplejší mikiny,kalhoty, kopačky, trenýrky, tepláky, šusťákovou soupravu, svetr, pláštěnku,
přezůvky (do chaty), tenisky, botasky, kšiltovku, plavky, pyžamo, kapesníky, 2 ručníky, pytel na
špinavé prádlo, kartáček na zuby, pastu, mýdlo, hřeben, krém na opalování, baterku, psací
potřeby, zápisník, malý batůžek na výlety, kapesné (podle uvážení rodičů – na pohledy,
drobnosti…).

−

Nedávejte dítěti na tábor drahé předměty, např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, mobilní
telefon !! magnetofon apod. Za tyto věci vedení tábora neručí! Je však vhodné přibalit
oblíbenou knížku.

Upozornění! Z hygienických důvodů nejsou na táboře povoleny návštěvy rodičů !
V případě nutnosti volejte trenérům.
Adresa tábora: Rekreační středisko Vápenky, 696 75 Nová Lhota č. 244
Všechny další informace získáte u trenérů.
………………………………………........zde odstřihnout…………………………………...........
Závazná přihláška na fotbalové soustřžedění - tábor Vápenky, ve dnech 11. – 16 .8. 2019
Jméno, příjmení:…………………………Rodné číslo:…………...........................Třída..................
Škola ....................................Bydliště:………….....….....…...........státní občanství............................
Souhlasím s uvedenými podmínkami pro účast na soustředění v RS Vápenky, ve dnech 11. – 16.8. 2019

Jméno,příjmení
zákon.zástupce.......................................bydliště...........................................telefon............................

V………………………dne:………………podpis zákon. zástupce dítěte:........................................

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti - příjmení, jméno:…………………… ...................
datum narození………………zdrav. pojišťovna:……..............bydliště:……………………….......
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota…) a okresní hygienik
ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních
dvou týdnech přišlo do styku s osobami,které onemocněly přenosnou chorobou.
Dítě je schopno zúčastnit soustředění v Rekreačním středisku Vápenky ve dnech 11. – 16. 8. 2019
V............................................dne:……………………..
Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na uvedenou akci:………………...........
Vyplní rodiče
Prohlašuji, že mé dítě je : a) plavec ( uplave..............metrů), b) neplavec .......................................
Upozorňuji, že mé dítě (vypsat případné alergie, užívání léků a jiné problémy):
…………………………………………………………………………………………………………
Datum:……………………Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………......................
........................................................... ............zde oddělte....................................................................

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vydává praktický lékař pro děti a dorost)
Jméno a příjmení dítěte ......................................................................................................................
Datum narození ...................................................................................................................................
Adresa místa trvalého bydliště ...........................................................................................................
a) podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
b) je proti nákaze imunitní ( typ/druh ) ....................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování ( typ/druh) ...................................................................
d) je alergické na .....................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky ( typ/druh, dávka ) .....................................................................................
V souladu s ustanovením § 8, odst.3 zákona 258/2000 Sb.ve znění zákona 274/2003 Sb.
(do hromadných zotavovacích akcí mohou být zařazovány pouze děti zdravé a nevyžadující
zvláštní péči) rozhoduji , že dítě JE – NENÍ *) způsobilé zúčastnit se zotavovací akce
(letní dětský tábor, sportovní soustředění atp.).
V ......................... dne.......................................
*) nehodící škrtněte

Podpis a razítko lékaře

Řád letního soustřední Vápenky 2019
TJ SLOVAN BZENEC
Každý účastník soustředění: se bude chovat k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky, se
vyvaruje používání vulgárních výrazů, se bude po celu dobu soustředění řídit pokyny trenérů,
dozoru, bude dbát pokynů zaměstnanců ubytovacího zařízení. Účastníkům soustředění je zakázáno
bez vědomí a svolení trenéra se svévolně vzdálit z areálu ubytovacího zařízení, ani do nejbližšího
okolí, zejména pak je zakázáno svévolně a bez vědomí trenéra chodit do blízkosti koupacího
rybníku v areálu, přičemž vymezení areálu bude provedeno trenéry na prvním nástupu. Dále je
všem účastníkům soustředění přísně zakázáno ničit a jakokoliv poškozovat zařízení areálu a
vybavení pokojů a ubytovacích chatek, ubytovaným účastníkům v chatkách je pak dále zakázáno
bez vědomí trenérů používat veškeré tepelné spotřebiče přináležející k vybavení kuchyněk na
chatkách (rychlovarné konvice, sporáky apod.), všichni účastníci jsou povinni své pokoje, chatky
udržovat v pořádku a v čistotě. Pokoje budou po skončení soustředění od ubytovaných přebírány
trenéry a zaměstnancem ubytovacího zařízení, vzniklé škody budou hrazeny rodiči. Ubytovaným
účastníkům je zakázáno se svévolně stěhovat.
Účastník soustředění se řídí tímto řádem, dodržuje noční klid, kdy v době nočního klidu je
převlečen do spacího oblečení a je ve svém pokoji na lůžku. V případě jakéhokoliv úrazu či
sebemenších zdravotních komplikací je povinnen toto bezodkladně nahlásit trenérovi nebo
zdravotníkovi v jakoukoliv denní nebo noční dobu.
Účastníkům soustředění není vhodné dávat s sebou větší obnos peněz, mobilní telefony, tablety
apod. a jiné cennosti, trenéři a organizátoři soustředění za případné ztráty nenesou odpovědnost.
Zakazuje se: používání zápalek nebo zapalovače, jakékoliv zacházení s otevřeným ohněm, kouření,
konzumace alkoholu a používání jakýchkoliv omamných či psychotropních látek.
Rodiče účastníků souhlasí s použitím fotografií a videí pořízených v rámci soustředění a s jejich
případným zveřejněním na klubových webových stránkách a jinde. Rodiče jsou odpovědní za ztráty
nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s řádem
soustředění. Rodiče poučí své děti před odjezdem o tomto řádu a o jeho dodržování.
Organizátoři soustředění si vyhrazují právo na vyloučení účastníka soustředění při hrubém nebo
opakovaném porušení tohoto řádu a jeho odjezd ze soustředění na náklady rodičů.
Ve Bzenci 11.8.2019

_______________________________________________________
jméno a příjmení účástníka + podpis rodiče (zákonného zástupce)

