LETNÍ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR
„EUSTACH 2021“
Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra pokračuje v dlouholeté tradici pořádání letních dětských táborů,
které jsou organizovány nejen pro děti zaměstnanců, ale i pro širokou veřejnost. Děti se mohou těšit na
zajímavý program a nové kamarády pod vedením zkušených vedoucích, kteří s námi spolupracovali na
minulých úspěšných ročnících letních a zimních táborů.

Program tábora
Tábor je zaměřen na jednotlivé zájmové činnosti (sportovní hry, atletiku, orientační závody, základy
tábornických dovedností, turistiku, táborové aktivity v přírodě, přežití v přírodě, soutěže, fotbal,
volejbal a další míčové hry, koupání, týmové hry, výlety do okolí). Součástí programu je celotáborová
hra zaměřená na přírodu, sport a fantazii, doplněná večerními zábavnými programy (diskotékami,
táboráky, promítání filmů apod.) včetně přespání na hradě.

Termín tábora
10. 07. – 24. 07. 2021
						
			
Cena: 			
5 350 Kč				
Kapacita: 		
100 – 110 dětí		
Věk dětí: 		
6 - 17 let (dítě nesmí v době konání tábora překročit věk 18 let)
Cena zahrnuje
Ubytování - chatky a stany s podsadou (nejstarší chlapci), stravu 5x denně, pitný režim, táborové
triko, doprava z Prahy a zpět, náklady na organizaci a personální zajištěni tábora.
Přihlášky a další informace naleznete na
https://www.zsmv.cz/ubytovani/eustach/

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na letní dětský sportovní tábor „ EUSTACH 2021“
termín tábora 10. 7. až 24.7 2021
Příjmení a jméno dítěte: ………………………………………….

Datum narození .............………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna dítěte:

PSČ.…………………………………

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

Zákonný zástupce (jméno, příjmení) : vztah matka/otec *)
…………………………………..................................
Číslo mobilního telefonu/ pevná linka ………………………………………………………
kontaktní emailová adresa:…………………………………………………………………..
U zaměstnanců resortu MV, PČR a HZS útvar / odbor a služební linka
…………………………………………………………………………………………………………………..
Způsob dopravy na tábor (nehodící se škrtněte), případně vypište upřesnění
Společně busem z Prahy

Vlastní doprava na tábor a zpět

Cenu 5 350 Kč za účastníka tábora „EUSTACH 2021“ uhradím na základě faktury dle její splatnosti.
Číslo faktury je současně variabilní symbol plátce.
Uveďte přesnou adresu pro fakturaci a adresu pro zaslání materiálů
Varianta A*) – s příspěvkem od zaměstnavatele
Varianta B*) - samoplátce
Název organizace - podniku, přesnou adresu vč. PSČ:

Jméno, příjmení a doručovací adresa:

………………………………………………….....…………….

…...……………………………………………………..

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

Ulice................................................č. ....................

DIČ: ...................................................................................

Město...............................................

IČO:…................................................................................

PSČ ...........................

Peněžní ústav: .................................................................
Číslo účtu: ........................................................................

*) nehodící škrtněte

Prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s „POKYNY PRO RODIČE“, které jsou nedílnou součástí této přihlášky, a že
ponesu odpovědnost za případné škody vzniklé jejich nedodržením.

.

……………………………………..
podpis zákonného zástupce dítěte

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Pokyny pro rodiče
1. Letní dětský sportovní tábor (dále jen LDT) je určen pro děti ve věku 6 - 17 let.
2. Přihlášku vyplňujte podle předtisku - v názvech nepoužívejte zkratky.
3. Provozovatel vyžaduje, s ohledem na zaměření tábora, potvrzení lékaře, že stav dítěte umožňuje absolvování

tábora bez omezení.
4. Cena za pobyt činí: 5 350 Kč. Příspěvky jednotlivých FKSP si zabezpečuje žadatel na útvaru, u kterého je služebně
zařazen, nebo u svého zaměstnavatele.
5. STORNO POPLATKY: zrušení pobytu 35 až 22 dní před nástupem 25%, 21 až 8 dní 50%, 7 až 4 dny 85%, méně
než 4 dny před nástupem, popř. zrušení v průběhu 100% z celkové částky za pobyt (s ohledem na současný
epidemiologický stav ve společnosti budou storna řešena dle situace).
Doporučujeme uzavřít pojištění dítěte včetně tzv. storno poplatků (tj. za zrušení účasti ze zdravotních nebo
jiných závažných důvodů ze strany dítěte).
6. Vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti spolu s poukazem odevzdáte v den odjezdu u autobusu
7. Doporučená výbava: 2x “tepláková” souprava, mikiny nebo svetry, bunda „větrovka“, kraťasy, trička, spodní a
noční prádlo, ponožky, sportovní obuv, sandály, holínky, pláštěnka, čepice, šátek, plavky, kapesníky, ručníky, toaletní
potřeby, krém na opalování, sluneční brýle, menší batoh, dopisní papíry, obálky se známkami, blok, pastelky, materiál
pro masku na karneval, pantofle, repelent, menší plastikovou láhev na pití, malou baterku - výbavu prosím přizpůsobte
věku dítěte. Spací pytel povinný.
8. Oblečení a drobné osobní věci uložte v zavazadle (kufr) opatřeném jmenovkou a s vloženým seznamem věcí.
Provozovatel ani výchovní pracovníci neručí za poškození a ztrátu věcí nebo finančních částek kromě finančních částek
svěřených do úschovy vedoucím.
9. Kapesné: 300 Kč až 400 Kč.
10. Každou úmyslnou škodu způsobenou dítětem na zařízení, případně jiné škody takto vzniklé, jsou povinni rodiče
uhradit. Jakékoliv hrubé porušení základních norem společenského chování (šikana, kouření, konzumace alkoholu)
je důvodem k jeho okamžitému vyloučení z průběhu tábora, a to bez jakékoliv náhrady ze strany provozovatele.
11. Nedoporučujeme: a) navštěvovat děti na táboře,
b) vybavovat děti mobilními telefony, notebooky, přehrávači, šperky a jinými cennostmi. Pokud
bude mít dítě tyto věci s sebou, provozovatel neručí za jejich ztrátu a případné poškození.
12. Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí lékaře. V případě
nadstandardních řešení ošetření, léků a léčebných postupů, hradí doplatky rodiče.
13. V případě, že po dobu konání tábora budou rodiče např. mimo republiku apod., zanechte prosím kontakt na další,
Vámi pověřené osoby.
Odjezd na Eustach:
10. 07. 2021 sobota v 12:00 hod., sraz v 11:30 hod.
ulice U Seřadiště, Praha 10 – Vršovice (přímo za budovou ZSMV Přípotoční)
Návrat z Eustachu
24. 07. 2021 sobota cca 15:00 hod. - 16:00 hod. bude upřesněno při odjezdu dětí na tábor
ulice U Seřadiště, Praha 10 – Vršovice (přímo za budovou ZSMV Přípotoční)
Případné dotazy a informace získáte:
Bc. Arnold Brabenec - zástupce provozovatele 974 844 462, mobil: 736 483 742
email: a.brabenec@zsmv.cz
Martin Štochl - hlavní vedoucí tábora - mobil: 605 205 431
email: m.stochl@zsmv.cz

Vzhledem k častým dotazům sdělujeme, že tábor je určen nejen pro děti
zaměstnanců resortu MV, Policie ČR a HZS, ale i široké veřejnosti.
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Posouzení zdravotní způsobilosti dítěte
lékařem pro děti a dorost, kde je dítě registrováno
(§9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)
Doporučujeme zaslat pouze kopii tohoto posudku, jehož platnost
je 24 měsíců od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti.
Vyjádření ošetřujícího lékaře:
Dítě (příjmení, jméno):
Datum narození:
JE zdrávo a může absolvovat program dětského sportovního tábora „BEZ OMEZENÍ“
Informace o dítěti (* nehodící škrtněte):
1.

Podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním		

ANO* - NE*

2.
Očkováno proti tetanu - ve kterém roce
			
3.
ANO* – NE* alergické na: (vypište)		
4.

V současné době užívá léky (typ/druh,dávka - s sebou)

Datum :				

Plavec: ANO* - NE*

Razítko a podpis lékaře

- zaškrtnou rodiče !!!

Zde vložte kopii (ne originál) průkazu zdravotní pojišťovny s čitelným jménem a ev. č. pojištění.

Zde vylepte kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

SOUHLAS FYZICKÉ OSOBY S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM JEJÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souvislosti s akcí letní dětský sportovní tábor „EUSTACH 2021“, který proběhne v termínu od 10.7.
do 24.7.2021 v rekreačním středisku ZSMV Eustach, 396 94 Těmice 91 okr. Pelhřimov (dále též jen
„tábor“)
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bytem

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

……………………………………………………………………….

jakožto rodič, tedy zákonný zástupce nezletilého dítěte
Jméno a příjmení:
Datum narození:

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

Bytem
……………………………………………………………………….
udílím výslovný souhlas k níže uvedeným skutečnostem, přičemž prohlašuji, že jsme se na těchto
vzájemně shodli s druhým rodičem nezletilého dítěte:
Souhlasím s tím, aby Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace, IČ:
67779999, se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha (dále jen „Správce“) využil osobní údaje
nezletilého dítěte v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a bydliště pro účely evidenční a
obdobné a dále v rozsahu pořizování fotografií a videozáznamu nezletilého dítěte pro propagační a
prezentační účely své činnosti, zejména:
prezentace formou televizního záznamu
•
•
prezentace fotografií v tištěných dokumentech Správce
•
prezentace fotografií a videí Správcem v uzavřené facebookové skupině, do níž budou mít
přístup rodiče nezletilých dětí účastnících se tábora
Správce je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií nebo audiovizuálního záznamu
jako svých autorských děl subjektům zajišťujícím výše uvedené prezentace a propagace, žádnému
jinému subjektu tyto informace není oprávněn poskytnout.
Současně s tím poskytuji k výše uvedenému účelu shora uvedené osobní údaje nezletilého dítěte a
souhlasím s tím, aby Správce, případně další výše specifikované subjekty, jímž Správce poskytne
licenci k užití fotografií nebo audiovizuálního záznamu, tyto údaje zpracovávali formou jejich
shromažďování a uložení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Svůj souhlas uděluji v souladu zejména s ustanovením §87
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na dobu neurčitou a jsem si vědom toho, že tento
souhlas mohu kdykoli odvolat. Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho
svým podpisem dobrovolně a bez výhrad.
V Praze dne
....................................................
Podpis zákonného zástupce

………………………………
Podpis nezletilého dítěte

