Asociace turistických oddílů mládeže České republiky

TOM PRŮZKUMNÍK OSTRAVA

POKYNY K ODJEZDU NA LYŽAŘSKÝ TÁBOR
LUDVÍKOV 6.-10. 2. 2019 - JESENÍKY
Sraz: Středa 6. 2. 2019 v 6:50 hodin na nádraží Ostrava-Vítkovice (vlak odjíždí 7:27 hodin)
Návrat: Neděle 10. 2. 2019 v 16:00 hodin na nádraží Ostrava-Svinov (vlak má příjezd v 15:57 hodin)
Finance: Doplatek lyžařského tábora do 31.1.2019 (na oddílový účet: 9050573/0300, do poznámky uveďte
lyžařský tábor a jméno dítěte) Celková cena lyžáku je 2.400Kč; kapesné sebou
Jídlo: dopolední svačina, pití v termosce! Strava nám začíná obědem.
Sebou: věci dle F97 (na internetu v sekci „nováčci“ + lyžařské oblečení, důraz na teplé ponožky, náhradní
rukavice, čepici, návleky, 2x termoprádlo, přilba - nutná!!!, společenskou hru.
Nebereme: Spacák, ešus, karimatku, hrnek
Odevzdat: Potvrzení o bezinfekčnosti spolu s čestným prohlášením o seřízení vázání ; Potvrzení lékaře
o zdravotní způsobilosti (Lékařské potvrzení nemáme od: Holásek L, Holásek M., Mojžíš R., Salga M., Sýkora
M., Vaňo T., Weselá V. Od všech ostatních máme platné kopie z LT ). Léky s podrobným návodem, kopii
průkazu pojištěnce.
Zavazadla: lyže + vak s lyžáky + velký batoh pojedou vozíkem, menší batoh s doklady, svačinou, pláštěnkou a
přezůvkami na záda.
TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Martin) 604 438 897 ; email: slavik@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

#
PROHLÁŠENÍ O BEZINFENKČNOSTI
Prohlašuji, že moje dítě: ...........................................................................................................................
datum narození:..........................neprodělalo v poslední době infekční onemocnění a ani mu nebyla nařízena
karanténa. Také prohlašuji, že moje dítě bylo řádně zkontrolováno na přítomnost vší ve vlasech.
Dále zmocňuji Martinu Slavíkovou, aby udělovala za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb,
jejichž potřeba v době lyžařského tábora - 6.-10. 2. 2019 může nastat. (např. ošetření úrazu a to i takového,
jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí atd.).
V Ostravě 06.02.2019

datum

podpis rodičů
(zákonného zástupce)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Potvrzuji, že vázání u lyží/snowboardu je seřízeno pro bezpečí mého dítěte podle jeho vzrůstu a hmotnosti a je
v dobrém technickém stavu.
V Ostravě 06.02.2019

datum

podpis rodičů
(zákonného zástupce)

