
13.8.–23.8.2017

CENA: 4.990,–

Akční hry na podporu dětského myšlení a zapojení se do kolektivu. 

Pořádá AKCIČKY s.r.o.
Francouzská 1007/2
708 00  Ostrava-Poruba

KONTAKT: Roman Fučík
Telefon: 775 309 128

POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ JE LIMITOVÁN.

www.akcickysro.eu
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AKČNÍ LÉTO S TVÝM

Místo konání: RS Palkovické Hůrky

Ubytování: zděná budova, nově zařízená
 (nové postele, sociální zářízení...)

Odjezd: 13.8.2017 z DOV (Gong) v 15:00 hod.
 sraz odjezdu 14:00 hod. 

Strava: All inclusive 

Program: Vodní bitva, Avanger Race, Formule,
 Skluzavka a celotáborová hra
 na téma akčních hrdinů…



Za odhlášení dítěte dříve než 3 měsíce před termínem tábora, vracíme 50 % z ceny,
dříve než jeden měsíc před termínem 30 % z ceny
a méně než jeden měsíc před termínem nebo v průběhu tábora 0 % z ceny tábora.
Vyjímkou je vážné zhoršení zdravotního stavu podložené lékařskou zprávou. 

Kontaktní osoba pro spojení na tábor
Roman Fučík, tel: 775309128.

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu
(není třeba zasílat doporučeně):
Akcičky s.r.o.
Francouzská 1007/2
708 00  Ostrava-Poruba

Platbu za tábor zašlete do 30. 5. 2015
na účet č. 3699570309/0800
do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a příjmení dítěte.

na letní tábor s akčním hrdinou
RS Palkovické hůrky 2017

Závazná přihláška
Jméno a příjmení: ................................................................................................................. Velikost trička: ...........................

Datum narození: ......................................................................  Rodné číslo: ............................................................................

Bydliště: ......................................................................................................................................................................................

Adresa a kontakt rodičů (informace k odjezdu, popřípadě nesrovnalosti v přihlášce):

E-mail: .........................................................................................................................  Tel: ........................................................

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

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (letní tábor)

Část A)
Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *
b) není zdravotně způsobilé *
a) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením *

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti
s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

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

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

Poučení: Proti části A tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů
ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem),
které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

* Nehodící se škrtněte

Jméno a podpis lékaře,
razítko zdravotnického zařízení ............................................................

Část B)
Potvrzuji, že posuzované 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)

Jméno a příjmení dítěte Datum narození

Bydliště

Prohlášení o bezinfekčnosti – předává se před odjezdem

Prohlašuji, že dítě

Nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota atd.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) a ani ošetřující lékař nenařídil
karanténní opatření či změnu režimu a v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním.
Dále prohlašuji, že dítěti nebyla besprostředně před nástupem k pobytu zjištěna přítomnost vši dětské a ani živých či mrtvých hnid.

Jsem si vědom(a) právních následků, kterým jsem vystaven(a) v případě, že by toto mé prohlášení nebylo pravdivé, či zdravotní stav dítěte
by neodpovídal výše uvedeným skutečnostem.

Datum narození

Bytem

VAROVÁNÍ :-)
Naším přáním je, aby si děti na táboře užívali 
naše hry v kolektivu dětí a přírodě.
Proto doporučujeme nechat telefon a tablet doma.

A další výhoda… možná Vám přijde domů i dopis :-)!!!

Informace k odjezdu Vám zašleme e-mailem nebo telefonicky cca 1 měsíc před odjezdem na tábor.


