LETNÍ PLAVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ LITOMYŠL
Vážení rodiče, přihlásili jste své dítě na letní plavecké soustředění v Litomyšli, které se letos bude
z konat v termínu od 20.8.2022 – 26.8.2022, ubytování: Autokemp Litomyšl, Na Lánech 477, Litomyšl 570
01.
Věnujte, prosím, pozornost následujícím důležitým informacím k odjezdu, pobytu a návratu Vašeho
dítěte ze soustředění.
ODJEZD: sraz v sobotu 20.8. 2022 v 6:30 hod na parkoviště u Aquadromu v Mostě. Odjíždíme autobusem,
odjezd v 7:00. Vybavte, prosím, dítě dostatečnou svačinou a pitím na cestu do batohu. Prvním jídlem na
soustředění je oběd.
NÁVRAT: v pátek 26.8. 2022 cca v 15:30 na parkoviště u Aquadromu v Mostě. (V případě změny budete
informováni).
Náležitosti k odjezdu, bez nichž nebude dítě na soustředění přijato (kromě bezinfekčnosti bude vše
vráceno).
ODEVZDAT V DEN ODJEZDU:
• Posudek zdravotní způsobilosti (má platnost 2 roky od data vystavení, vystavuje dětský lékař),
prosím přineste s sebou, nejedná se o sportovní prohlídku!
• Prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu!
• Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (přiložte, prosím, kopii místo originálu)
• Máte – li očkovací průkaz, přiložte jej také k dokumentaci (lépe kopii)
• Léky, které dítě užívá (označené jménem a s vyznačením frekvence užívání)
POVINNÁ VÝBAVA
Oddílové oblečení, sportovní oblečení na běhání (tepláková souprava), běžecká obuv, obuv na bazén,
minimálně dvoje plavky, plavecké brejličky, čepičky, ploutve, packy, desky, piškot, plavecký batoh na bazén.
Ručníky, nepromokavá bunda / pláštěnka.
Osobní prádlo dle vlastního uvážení.
Karimatka, švihadlo, míč, posilovací gumy, láhev na pití, sluneční brýle, opalovací krém, repelent, kapesníky,
toaletní papír, hygienické potřeby. Doporučujeme, aby si děti vzali iontové nápoje.
ZA MOBILY, MP3, TABLETY A JINÉ CENNÉ VĚCI NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, DĚTI SI JE BEROU NA
VLASTNÍ RIZIKO!!! PŘI TRÉNINCÍCH A PO VEČERCE JE JEJICH POUŽÍVÁNÍ ZAKÁZANÉ!!!
V případě nutného kontaktu lze volat trenérům: Milena Lizáková +420 721 981 134, Jan Boudník
+420 777 202 277, Renné Komínek +420 602 338 101
Informace k ubytování:
Ubytování včetně stravy je zajištěno v Autocampu Litomyšl. Pronajaty máme 6-ti místné nové chaty, v nichž
jsou dvoulůžkové pokoje. Každá chata má vlastní sociální zařízení. Stravování je v restauraci v campu.
Zajištěná je snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Autocamp se nachází v blízkosti sportoviště a bazénu.
Informace k tréninkům:
Tréninky budou dvoufázové ve vnitřním bazénu. Ranní trénink od 8.00 – 10.00 a odpolední trénink od 16.00
– 18.00 hod. V průběhu dne a po večeři míčové hry, strečink, atletika.
První trénink v bazénu začíná v sobotu odpoledne. Poslední je ve pátek ráno, po svačině odjezd v 11.30 z
Litomyšle.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – BEZINFEKČNOST
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nanařídil dítěti ………………………………………………………. ……........,
bytem ................................................................................ karanténní opatření a že mi není známo, že by v
posledních 14 dnech přišlo toto dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Zároveň potvrzuji, že dítě je zdravé.
Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy. V případě nalezení hnid nebo vší, bude dítě posláno domů k důkladnému
odstranění, resp. nebude na soustředění ani přijato.
Jsem si vědom/a právních následků v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
Ke zdravotnímu stavu dítěte uvádím tyto další důležité a aktuální skutečnosti (alergie, jiná zdravot. omezení):

Užívané léky a dávkování*:_________________________________________________________________
Při jízdě autobusem bere Kinedryl: ANO / NE
Seznámili jsme se podrobně se zněním zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotnické péče, ve vztahu k
výjezdu mé dcery/syna na sportovní plavecké soustředění.
Souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého dítěte trenérovi ANO - NE
Souhlasím, aby mé dítě bylo po dobu pobytu na táboře v případě akutního onemocnění či úrazu bez mé
přítomnosti: odvezeno osobním automobilem či jiným vhodným dopravním prostředkem (např. bus, vlak) k lékaři
za účelem ošetření a zpět na soustředění, hospitalizováno a propuštěno z hospitalizace. Zároveň žádám, abych
byl/a následně o nutnosti ošetření informován/a.

V Mostě dne 20.8.2022 (toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před odjezdem na sportovní soustředění )

.............................................................
Podpis zákonného zástupce

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Jméno posuzovaného dítěte
Datum narození
Adresa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
Jméno oprávněné osoby
Vztah k dítěti
část A)

Posuzované dítě k účasi na zotavovací akci (nehodící se škrtněte)
a) je zdravotně způsobilé.
b) není zdravotně způsobilé.
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) :

Posudek je platný 2 roky od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo
ke změně zdravotní způsobilosti.

část B)

Potvrzení o tom, že dítě (nehodící se škrtněte)
a)

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

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) :

Datum vydání posudku

ANO NE

podpis, jmenovka lékaře razítko zdrav. zařízení

Podpis oprávněné osoby

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne (stvrzuje se přiloženou
„doručenkou“)

Poučení: Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem
zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

