Informace zdravotníka

SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR

NUTNÉ NÁLEŽITOSTI K ODJEZDU:
-

Kartička pojištěnce
Potvrzení o zdravotním stavu
Prohlášení o bezinfekčnosti (vyplňuje zákonný zástupce dítěte
v den odjezdu)

Kdo tyto dokumenty nebude mít, nebude moci odjet na tábor!
Prohlášení o bezinfekčnosti neberte na lehkou váhu, infekčním
onemocněním jsou i vši! Na táboře nemáme podmínky a prostor si s nimi
poradit a takto se nejrychleji šíří mezi dětmi. Stejně tak je tomu v případě
průjmu!
Pokud dítě užívá nějaké léky, při odjezdu informovat zdravotníka či
vedoucího, na léky napsat příjmení a dobu užívání.

Valašská Polanka
4. 8. – 11. 8. 2018
Do kufru: ešus, hrnek, velká a malá lžíce, utěrka, hřeben, mýdlo,
šampón, ručník, zubní kartáček + pasta, kapesní nůž, baterka,
sluneční brýle, pokrývku hlavy, ponožky (tenké i hrubé), tepláky,
mikiny, trička, kraťasy, věci na spaní, bunda, náhradní spodní
prádlo, plavky, kapesníky, gumáky, tenisky, pláštěnku, malý batoh,
spací pytel + deka, věšák na kroj, škrabka, repelent, 10 kolíčků
na prádlo + šňůra, zápisník, tužka, KPZ, pastelky, láhev na pití,
malá stolní hra, hudební nástroj, kapesné, tričko světlé barvy
(nejlépe bílé, budeme batikovat)

 -------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Do autobusu a do batůžku:
-

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ..……….………………………………
narozenému ………………………. bytem …………….………………………..………….
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota,
vši apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno účastnit se letního skautského tábora v termínu 4. 8. –
11. 8. 2018. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly,
kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V ………………..…… dne……….……..
……………………………………..…….
podpis zákonného zástupce ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor

svačinu a pití na cestu

Předáte u autobusu:
-

průkaz zdravotní pojišťovny
potvrzení od lékaře
prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

Na sebe: skautský kroj a pevné boty

Prosíme rodiče, aby se doma děti účastnily balení věcí. Ukažte jim,
co a kde v zavazadle najdou, děkujeme.

