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King’s camp 2016 – Informace a přihláška 

Příměstský tábor 15. - 19.8.2016 pro děti 6-10 let 

Výstup na vrchol… 

 
    Všiml sis, že některé důležité  

                okamžiky biblických událostí se 

     odehrály na horách? Bůh si zavolal některé  

  služebníky, aby jim něco řekl, ukázal nebo daroval  

        na VRCHOLU. Pojďme se přenést do těchto  

  významných okamžiků pomocí našeho přenášedla. 

Program je připravovaný na dobu  

          8-16 hodin včetně stravy, pojištění… 
 

 

 

       Vyplněnou a podepsanou  

      přihlášku s posudkem lékaře (lze nascanovat) 

     doručte/zašlete do konce května na adresu:  

ECM, Bolevecká náves 2, 32300 Plzeň nebo  

         osobně Janě Řezníčkové v KS Plzeň.  

Přihláška bez zaslání peněz a posudku lékaře  

  je jen pro rezervaci. Rezervace je možná  

pouze rodiči na e-mailu: kvitek.plzen@volny.cz.  

Hlavní vedoucí tábora: Jana Řezníčková.  

    Do konce května je možné přihlášeného  

bezplatně odhlásit. **  

 

 
 

Poznámky: Pro posudek lékaře není nutné použít přílohu, má platnost 1 rok. Kapacita je omezena, 

zohledňujeme pořadí došlých přihlášek. Přihlášeným zašleme v červnu podrobné informace.  

*) Pokud by cena akce byla důvodem, proč by vaše dítě nemohlo jet, dejte nám prosím vědět. 

**) V případě odhlášení po tomto termínu bude účtován storno poplatek 200,- Kč, pokud 

nebude důvodem odhlášení nemoc potvrzená lékařem. 

 

King’s camp 2016 – Příměstský tábor: 15. - 19. 8. 2016 

 

PŘIHLÁŠKA   

 
 

Příjmení a jméno dítěte:   _______________________________________________ 

Rodné číslo:  ___________________________  Číslo zdr. pojišťovny:  _________ 

Adresa (včetně PSČ): _________________________________________________   

E-mail rodičů: _______________________________________________________   

Mobil rodičů: _______________________________________________________ 

E-mail dítěte (nepovinné): _____________________________________________ 

Třída ZŠ: __________ 

Zájmy(podrobně):___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Poznámky (uveďte, má-li dítě zdravotní potíže nebo jiná omezení, popř. další 

informace užitečné pro táborový personál): 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Podpisem souhlasíme se zpracováním uvedených údajů pro vnitřní potřebu  Kvítek Plzeň 

z. s. a pro účely pojištění do tábora.  

Uvedený E-mail povolujeme používat k rozesílání informací od Kvítek Plzeň z. s..  

Udělujeme souhlas s použitím fotografií našich dětí na webu a na presentačních 

materiálech Kvítek Plzeň z. s. (Pokud nesouhlasíte, škrtněte příslušnou větu.)  

 

 

 

Datum:   Podpis rodičů / zákonných zástupců: 

Datum odevzdání: 

 

Údaje kontroloval: Datum uhrazení: Uhrazená částka: 

 

          Cena*  

při platbě do  

10.5.2016: 

    1000,- Kč pro první dítě,   

      800,- Kč sourozenec. 

   Cena při platbě později     

         o 200,- Kč víc.  

Pro platbu převodem na  

       účet zadávejte: 

VAR. SYMBOL: rodné 

číslo dítěte a DO 

ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE 

       UVEĎTE: King’s camp      

                - jméno dítěte. 

 

  Tábor se   

 bude konat  

   v kostele 

 na Bolevecké 

  návsi v Plzni  

  na Lochotíně. 
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
 

Jméno a příjmení dítěte   ……………………………………………….….…… 

Datum narození    …………………………………………….…...…….. 

Adresa místa trvalého pobytu  …………………………………………………………………… 

 

Část A) Dítě k účasti na zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé *) 

b) není zdravotně způsobilé *) 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *) ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Posudek je platný 12 měsíců od data 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) …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………....................... 

 

 

 

…………………………      ………………………….. 

Datum vydání posudku      podpis, jmenovka lékaře 

         razítko zdrav. zařízení 
 

Poučení: Proti 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 a příjmení oprávněné osoby …………………………………… 

Vztah k dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte): 

…………………………………………………………… 

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 

Datum posledního přeočkování 

 proti tetanu: ______________ 


