Závazná přihláška

na sportovně - lyžařský výcvik „HERLÍKOVICE 2022“
_________________________________________________
Označte termín

1. termín (prázdniny Praha 1 až 5): 5. - 12. března 2022
2. termín (prázdniny Praha 6 až 10): 12. - 19. března 2022
Příjmení a jméno dítěte: .........................................................................................

Datum narození: .....................................................

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

PSČ: ..............................................................................

Zdravotní pojišťovna dítěte: .................................................................................
Zákonný zástupce (jméno, příjmení):

Vztah: matka / otec *)

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

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

Číslo mobilního telefonu / pevná linka vč. předvolby: ........................................................................................
Zaměstnavatel – útvar
...................................................................................................................................................................................................
(vypsat celé, nepoužívat zkratky)

Telefon do zaměstnání: ...................................................................................................................................................

Poplatek za pobyt 6 660 Kč pro účastníka lyžařského výcviku uhradím na základě faktury dle její splatnosti.
Uveďte přesnou adresu pro fakturaci a adresu pro zaslání materiálů:
Varianta A*) – příspěvek od zaměstnavatele

Varianta B*) - samoplátce

Název organizace - podniku, přesnou adresu vč. PSČ:

Jméno, příjmení a doručovací adresa:

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

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

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

Ulice: .............................................................................................. č. ....................

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

PSČ: ........................... Město: ..............................................................................

IČO: ...........................................................................................................................
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

Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do 15. 12. 2021 na adresu Zařízení služeb pro MV, OOS, P.O. BOX 45, 101 00 Praha 10,
nebo emailem m.stochl@zsmv.cz, případné dotazy a informace je možno získat na telefonním čísle +420 605 205 431.
Faktura vám bude zaslána v lednu roku 2022.

POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
lékařem pro děti a dorost, kde je dítě registrováno
(Zákon č. 258/2000 Sb., §9, odst.3 a vyhl. č. 106/2001 Sb.)

Doporučujeme pořídit si kopii tohoto posudku je platný 12 měsíců od data jeho 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 sportovně - lyžařský výcvik „BEZ OMEZENÍ“

Informace o dítěti

(* nehodící škrtněte):

1.

Podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním

ANO* - NE*

2.

Očkováno proti tetanu - ve kterém roce

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

3.

Kontraindikace proti očkování (typ/druh)

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

4.

Je imunní proti nákaze (typ/druh)

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

5.

ANO* – NE* alergické na: (vypište)

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

6.

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

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

Datum: ..............................................

Razítko a podpis lékaře: .................................................................

Lyžař:
Začátečník

Mírně pokročilý

Pokročilý

Vlastní snowboard:

ANO* - NE*

Plavec:

ANO* - NE*

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

Pokyny pro rodiče
1. Lyžařský výcvik (dále jen LV) je určen pro děti ve věku 6 – 17 let (rozhodující je věk dítěte v den nástupu na LV)
2. Přihlášku vyplňujte podle předtisku – v názvech nepoužívejte ŽÁDNÉ ZKRATKY.
3. Provozovatel vyžaduje na přihlášce lékařem potvrzený zdravotní stav dítěte, který umožňuje absolvování programu
LV BEZ OMEZENÍ a kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
4. Cena za poukaz činí 6 660,- Kč (ubytování, celodenní strava, doprava, instruktoři, ceny vleků / permanentka).
Příslušné příspěvky jednotlivých FKSP si zabezpečuje žadatel.
5. STORNOPOPLATKY: zrušení pobytu 35 až 22 dní před nástupem 25%, 21 až 8 dní 50%, 7 až 4 dní 85%,
méně než 4 dny a v průběhu pobytu 100 % z celkové částky za poukaz.
6. V den odjezdu u autobusu odevzdáte vyplněný a řádně stvrzený poukaz s vyplněným prohlášením
o bezinfekčnosti - poukaz obdržíte na základě přihlášky a uhrazení ceny pobytu.
7. V ceně NENÍ ZAJIŠTĚNO POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE, rodičům doporučujeme toto zajistit; současně doporučujeme uzavřít
POJIŠTĚNÍ TZV. STORNOPOPLATKŮ (tj. za zrušení účasti ze zdravotních důvodů dítěte).
8. Dítěti dejte s sebou:
SJEZDOVÉ LYŽE, LYŽAŘSKOU HELMU POVINNĚ (účinná prevence těžkých úrazů) a další doplňky nezbytně nutné
k absolvování lyžařského výcviku (lyžařské boty, hole, brýle – lyžařské a sluneční, vhodné oblečení, 2x čepice, 2x šála,
2x rukavice, teplé ponožky).
Dále pevnou obuv na chůzi, domácí obuv na přezutí, teplákovou soupravu, 3x tričko, mikinu nebo svetr, bundu,
oteplovačky, spodní a noční prádlo, ponožky, punčocháče, pláštěnku, plavky (pro případ možnosti pronájmu bazénu),
kapesníky, ručník (osušku), toaletní potřeby, toaletní papír, krém (opalovací) + na rty, menší batoh (ledvinku), malou
baterku, menší plastovou nádobu na čaj, blok, pastelky.
Popř. snowboard + příslušenství.
Rodiče zabezpečí na vlastní náklady odborné seřízení bezpečnostního vázání, v opačném případě,
jsou si vědomi, že berou na sebe veškerou odpovědnost za vzniklá rizika a možné následky způsobené
nesplněním tohoto požadavku.
9. Vše uložte v zavazadle (kufr ne krosna) opatřeném jmenovkou a seznamem věcí. Provozovatel ani vedoucí neručí
za ztrátu nebo poškození věcí nebo finančních částek kromě finančních částek svěřených do úschovy vedoucím.
Nedoporučujeme děti vybavovat notebooky, foťáky, rádii, šperky apod.
10. Nedoporučujeme mobilní telefony – vedoucí nenesou odpovědnost za případné poškození či ztrátu.
11. Doporučené kapesné: 300 až 500 Kč + 100 Kč na přepravu a půjčovné snowboardů a běžek.
12. 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 okamžitému vyloučení z průběhu LV, a to bez náhrady ze strany provozovatele.
13. Navštěvovat děti na LV nedoporučujeme.
14. Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí lékaře v souladu se zákonem
č. 20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu a ve znění pozdějších předpisů. V případě nadstandardních řešení ošetření, léků
a léčebných postupů, platí doplatky rodiče.

Informace: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Odbor marketingu a specializované metodiky
+420 605 205 431





