ČÁST C

ČÁST D

Z D R A V O T N Í

S T A V

................................................
jméno účastníka

Provozovatel tábora:
Termíny táborů:

ČTU - T.K. Toulavý vítr České Budějovice p.s.
stálý tábor:
3. 7. 2020 – 18. 7. 2020
putovní tábor: 19. 7. 2020 – 25. 7. 2020
Adresa stálého tábora: LT Uragán, pošta Benešov nad Černou, 382 82

Tuto část je nutno ODEVZDAT PŘI ODJEZDU NA TÁBOR spolu s KOPIÍ PRŮKAZKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY do
rukou zdravotníka nebo vedoucího. Pokud bere účastník tábora nějaké léky pravidelně nebo při zdravotních
komplikacích, předejte je prosím zdravotníkovi a sdělte prosím také intervaly podávání léků a napište jejich
užívání do příslušné kolonky níže. (Nejlépe zabalit léky do igelitového sáčku spolu se jménem a intervaly
podávání na papírku). Podpisem stvrzujete pravdivost a aktuálnost informací. Při vážných zdravotních
potížích a problémech Vás budeme kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle nebo adrese.
Tyto údaje jsou nutné vzhledem k náplni tábora a mají vliv na zařazení dítěte do jednotlivých činností.
(Správný údaj zakroužkujte, ostatní škrtněte)

1. Účastník je:

dobrý plavec

začínající plavec

neplavec

2. Trpí závratěmi:

ne

ve velkých výškách

v malých výškách

3. Trpí nachlazeními:

ne

často

chronická nachlazení

4. Fyzická odolnost:

dobrá

průměrná

malá

5. Trpí alergií:
..................................................................................................................................................................
6. Bere pravidelně nějaké prášky:

K O N E Č N É
Provozovatel tábora:
Termíny táborů:

ČTU - T.K. Toulavý vítr České Budějovice p.s.
stálý tábor:
3. 7. 2020 – 18. 7. 2020
putovní tábor: 19. 7. 2020 – 25. 7. 2020
Adresa stálého tábora: LT Uragán, pošta Benešov nad Černou, 382 82

STÁLÝ TÁBOR
SRAZ:
V pátek 3. 7. 2020 v 7:30
Nádraží ČD v Českých Budějovicích

7. Jiné zdravotní komplikace:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Prohlašuji, že ošetřující lékař ani okresní hygienik nenařídil dítěti karanténní opatření, a není mi též
známo, že dítě v uplynulých třech týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí. V běžném denním režimu dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, nevolnost
apod.) a je schopno zúčastnit se pobytu na dětském táboře. Jsem si vědom(a) právních následků, které
by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.
………………………………………………………
V Č. Budějovicích dne 3. 7. 2020

NÁVRAT:
V sobotu 18. 7. 2020 cca 12:00
za Kauflandem směrem ke klubovně

VYBAVENÍ NA TÁBOR:
Tenisky, gumovky, pohorky nebo druhé tenisky, obuv do vody - staré tenisky nebo sandály, ponožky
tenké + silné (spíše více párů), kraťasy, kalhoty nebo tepláky, svetr, větrovku nebo šusťákovou bundu,
pláštěnku, 2-3 trička, oddílové tričko (pokud má), košili, oddílovou košili, spodní prádlo (také spíš více kusů),
plavky, hygienické potřeby (ručník, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, krém na opalování, hřeben,
nesprejový repelent …), psací potřeby, zápisník, uzlovačku (nebo tenkou horolezeckou šňůru ∅ cca. 5 mm a
délku 2m), šátek, oddílovou lodičku (kdo má), Krabičku Poslední Záchrany (sirky, svíčka, kus křídy, jehla,
nit …), ešus, hrneček plecháček, lžíci, utěrku, malý nůž, spací pytel, věci na spaní (např. teplé ponožky,
tepláková souprava, tričko, ledviňák), čepici proti sluníčku, funkční baterku. Všechny věci doporučujeme
PODEPSAT, zvýšíte tím šance jejich návratu .
DALŠÍ INFORMACE:
 Není nutné balit dětem spoustu oblečení nebo jim ho vozit. Děti si v průběhu tábora pod dohledem
instruktorů a vedoucích vyperou.
 Jídlo a mobilní telefony (či jiné vymoženosti) NEPŘIBALUJTE, viz část R.
 Spí se v podsadových stanech po dvou.
 Kvůli současné epidemiologické situaci je pro letošek zrušen návštěvní den i jakékoliv jiné formy
návštěv.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

I N F O R M A C E

http://toulavyvitr.cz

PUTOVNÍ TÁBOR
SRAZ:
V neděli 19. 7. 2020 v 8:30
Nádraží ČD v Českých Budějovicích

NÁVRAT:
V sobotu 25. 7. 2020 v 16:05
Nádraží ČD v Českých Budějovicích

VYBAVENÍ NA PUŤÁK:
Méně výstroje, bez gumovek, pohodlné pevnější boty na výlety, průkazku na slevy na dopravu, láhev
na pití, malý batůžek na denní túry. Do základny přezůvky a karimatku.
DALŠÍ INFORMACE:
 Jednodenní výpravy do okolí
 Ubytování ve skautské základně
 Zajištěno celodenní stravování
VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NEBO DOTAZY:
Daniel „Komín“ Domin
Zavadilka 2124
370 05 České Budějovice

e-mail: oddil@toulavyvitr.cz
mobil: 777 081 744
web:
http://toulavyvitr.cz

