
Pokyny  
1. Táborové soustředění je pro děti bez počítačů, mobilních telefonů a zábavní elektroniky. 
2. Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého vedoucího a členů vedení tábora. 
3. Dodržuj táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny. 
4. Ke všem věcem v majetku tábora, k jeho příslušenství i k okolní přírodě se chovej tak, aby po tvém odjezdu 

zůstalo všechno tak, jak bylo. V případě záměrného poškození čehokoliv bude vzniklá škoda uhrazena 
rodiči. 

5. Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých 
látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez 
vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo Tě mají na 
starost. V případě takového provinění může následovat i Tvé vyloučení z tábora. 

6. Po každém tréninku (odpoledním i dopoledním) si pověs kimono na předem určené místo, aby uschlo. 

Účastník tábora  
1. Se bude řídit ustanovením vedení tábora, která jsou závazná. 
2. Se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky. 
3. Se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích. 
4. Se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče. 
5. Provede přidělený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji. 
6. Se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora, a to 

ani do nejbližšího okolí. 
7. Je povinen udržovat svou chatku, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu. 
8. Chrání přírodu živou i neživou. 
9. Dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním. 
10. Se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. Pokud bude po večerce přistižen v cizí 

chatce, bude mu zvyšován fyzický fond. 
11. Svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho 

oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému 
oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora. 

12. Nahlásí každý i sebemenší úraz, bodnutí hmyzem a přisáté klíště (klíště si nevyndává dítě samo, informuje 
zdravotníka) a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu. 

13. Nastupuje k jídlu vždy umytý a vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky ukládá na určené 
místo. 

14. Si uloží peníze a jiné cennosti do táborového trezorku u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti 
nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou 
odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována. 
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15. Při vycházce do okolí, cestě za nákupem apod. dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje 

dobrou pověst judisty. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu sobě, svému oddílu, táboru ani svým 
rodičům.  

Účastník dodržuje  
1. Zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů. 
2. Zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti 

vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká 
nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť 
závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora. 

3. Zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za 
osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky, okamžitě upozorní kteréhokoli 
vedoucího, případně je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá. 

4. Zákaz navštěvování cizích stanů či chatek, zvláště po večerce. Do všech stanů a chatek mají povolen přístup 
jen táboroví vedoucí. 

5. Zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy smí v kuchyni pracovat pouze určená služba. 
6. Zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných či psychotropních látek.  

Návštěvy na táboře  
Návštěvy na táboře nejsou povolené. Při pozdějším nástupu, nebo dřívějším odjezdu budou rodiče před 
vstupem do tábora kontaktovat vedení tábora.  

Podpis zákonného zástupce 
Svým podpisem rodiče stvrzují, že syn/dcera je seznámen/a a poučen/a s táborovým řádem.  

 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A. Informace o účastníkovi 
 
Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………… Rodné číslo:   ……………………………………………………………… 
 
 
Trvalé bydliště:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Velikost trička:  XS – S – M – L – XL – XXL (požadovanou velikost zakroužkujte) 

B. Informace o rodičích 
Alespoň jeden z telefonických kontaktů musí být na člena rodiny, který bude k dispozici po celou dobu trvání 
soustředění (v případě nutnosti přijet pro dítě). Pokud nebude mít ani jeden z rodičů možnost dostavit se, 
uveďte prosím jméno kontakt na náhradní osobu (prarodiče, …). 

Otec Matka 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… Jméno a příjmení:   ………………………………………………………………… 
 
 
Bydliště:  ………………………………………………………………… Bydliště:   ………………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………… Telefon:   ………………………………………………………………… 
 
 
E-mail:  ………………………………………………………………… E-mail:   ………………………………………………………………… 

C. Náhradní osoba 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… Bydliště:   ………………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………… E-mail:   ………………………………………………………………… 

D. Zvláštní informace  
Vše, co bychom měli vědět o Vašem dítěti pro bezproblémový průběh soustředění (vyplní rodiče). 
 

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

 

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

 

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

Přihláška na soustředění, strana 1 ze 2. Odevzdejte do konce června. 



 

E. Obecné informace  
 Zahájení tábora: 14. 8. 2020 odpoledne, cca ve 14 hodin. Začínáme odpoledním tréninkem, strava začíná 

večeří.  
 Ukončení tábora: 23. 8. 2020 odpoledne, cca ve 14 hodin. Končíme dopoledním tréninkem, strava končí 

obědem. 
 V případě potřeby jiného příjezdu nebo odjezdu prosím zřetelně uveďte do přihlášky. 
 V případě užívání léků je dítě odevzdá při příjezdu na táborové soustředění zdravotnici: 

- Zdravotní sestra Jana Dvořáková: +420 603 886 760, 
- zdravotnice zotavovacích akcí Jiřina Kryllová: +420 777 867 721.  

 Doplatek za soustředění 4 000,- Kč prosíme, uhraďte do konce června 2020 přímo na tréninku nebo 
převodem na účet 2100347991/2010. Storno poplatek je 3 000,- Kč.  

 Do konce června je potřeba odevzdat vyplněnou přihlášku, plnou moc a potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
 Na tábor je potřeba přivézt podepsaný táborový řád, nástupní list, potvrzení o bezinfekčnosti a plavecké 

schopnosti. 
 Táborové soustředění je realizováno za podpory MŠMT. 
 Požadavky na společné ubytování kamarádů na chatkách nahlaste do konce června. Pokusíme se co nejvíce 

vyhovět. 
 V případě nutnosti volejte trenérům: 

- Mgr. Karel Dvořák: +420 602 251 370, 
- Ilona Kšírová: +420 603 375 693, 
- Ing. Pavel Vokáč: +420 737 378 725.  

F. Podpis zákonného zástupce 
 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Přihláška na soustředění, strana 2 ze 2. Odevzdejte do konce června. 



Oblečení 
 10x spodní prádlo,  
 10x ponožky (2x teplé), 
 3x tričko s krátkým rukávem,  
 2x tričko s dlouhým rukávem,  
 2x mikina nebo svetr, 
 tepláky nebo šusťáky (dle uvážení a vlastní zkušenosti),  
 2x kraťasy nebo šortky, 
 pláštěnka nebo nepromokavá bunda,  
 plavky,  
 oblečení na kolo (pokud máte dres apod.),  
 kimono na judo (podepsané, pokud máte tak 2x) + ramínka na sušení kimon (podepsaná, dostatečně 

pevná),  
 šátek (na hry),  
 pokrývka hlavy.  

Obuv 
 Pevné boty (na chůzi a do lesa),  
 sportovní obuv,  
 sandály, boty do vody, pantofle apod.  

Hygienické potřeby  
 Kartáček a pasta na zuby, mýdlo, šampon na vlasy a hřeben,  
 1 x ručník, 1 x osuška, 
 papírové kapesníky (celé balení), toaletní papír,  
 opalovací krém, 
 sprej proti klíšťatům a komárům. 

Ostatní 
 Spací pytel a prostěradlo, 
 pytel na špinavé prádlo, 
 funkční jízdní kolo, zámek na kolo, alespoň jednu náhradní duši, lepení, helmu a bezpečnostní vestu, 
 karimatku na cvičící gumu na venkovní protažení, 
 lahev na pití a malý batoh na záda, 
 tužka, blok a pohledy nebo obálky na dopisy, 
 baterku (nejlépe čelovku). 

Doporučený seznam věcí a informace pro rodiče, strana 1 ze 2. Tento dokument si ponechte. 



 

Poznámky 
 Malým dětem vlepte seznam věcí do zavazadla a oblečení podepište, pak se lépe nachází majitelé.  
 Malým dětem připravte pár pohledů na první dny a odevzdejte nám je při nástupu na tábor. V průběhu 

tábora jim nezapomeňte napsat. 
 Za cennosti neručíme.  
 Nejsou povoleny počítače, mobilní telefony ani zábavní elektronika.  
 Informace o dění na táboře včetně fotografií průběžně zveřejňujeme na naší Facebookové stránce.  
 Každé dítě musí mít kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii. 
 V případě užívání léků je odevzdá při příjezdu na táborové soustředění zdravotnici.  
 Před odjezdem na tábor prosíme ostříhat nehty jak na rukou, tak nohou! 

Adresa pro zasílání dopisů a pohledů dětem 
LT Berounka - Judo soustředění 
Jméno Příjmení 
Stradonická 110 
267 05 Nižbor 

Aktuální informace 
 Sledujte prosím aktuální informace na webové stránce soustředění:  

http://judovicnezsport.cz/udalost/soustredeni-2020/ 
 Na stránce soustředění najdete i odkazy na mapku, reportáže z předchozích ročníků atd. 

Doporučený seznam věcí a informace pro rodiče, strana 2 ze 2. Tento dokument si ponechte. 



 

Potvrzuji, že ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Narozen/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 se v posledních dnech a týdnech nesetkal/a s žádnou infekční nemocí. 

 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Potvrzuji, že ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Narozen/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je výborný plavec.  
 Je průměrný plavec. 
 Je plavec začátečník.  
 Neumí plavat. 

(odpovídající řádek zakroužkujte) 

 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Potvrzení o bezinfekčnosti a plavecké zdatnosti, strana 1 z 1. Odevzdejte při nástupu na soustředění. 



 

Jméno a příjmení dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Rodné číslo dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Termín pobytu:  14. - 23. 8. 2020  

Sport: Judo  

V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění uvádím následující 
skutečnosti o posuzovaném dítěti: 

1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO / NE (odpovídající odpověď zakroužkujte).  
Pokud se dítě nepodrobilo některému ze stanovených očkování z důvodu, že je proti nákaze imunní nebo 
proto, že má trvalou kontraindikaci proti očkování, uveďte, prosíme, potřebné údaje: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Dítě prodělalo následující nemoci: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Dítě je alergické na:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
4. Dítě dlouhodobě užívá léky:  ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Dítě má následující zdravotní omezení (trpí nemocí): 

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

Závazně potvrzuji, že mám k dispozici zdravotní dokumentaci dítěte a je mi znám jeho zdravotní stav. Na 
základě provedené prohlídky potvrzuji, že je výše uvedené dítě ze zdravotního hlediska způsobilé zúčastnit se 
sportovního soustředění a nevyžaduje žádnou zvláštní zdravotní péči. Zároveň potvrzuji, že jsem byl/a 
zákonným zástupcem dítěte seznámen/a s charakterem pobytu a jeho programovou náplní a toto prohlášení 
vydávám v souladu se zjištěnými skutečnostmi. Je na posouzení lékaře, zda jsou potřebná další odborná 
vyšetření.  

Jméno příjmení a telefon praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum a místo vydání posudku:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

Podpis a razítko praktického lékaře:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti, strana 1 z 1. Odevzdejte do konce června. 



 

Zplnomocňuji 

Jméno a příjmení: Mgr. Karla Dvořáka Jméno a příjmení: Jiřinu Kryllovou 
Narozen: 15. 6. 1964 Narozena: 29. 3. 1972 
Bydliště: Druhá 38, Loděnice – Jánská, 267 12 Loděnice Bydliště: Bratronice 150, 273 63 Bratronice 
 
Jméno a příjmení: Janu Dvořákovou Jméno a příjmení: Ing. Pavla Vokáče 
Narozena: 15. 4. 1971 Narozen: 14. 2. 1974  
Bydliště: Druhá 1, Loděnice – Jánská, 267 12 Loděnice Bydliště: Koněvova 203, 130 00 Praha 3 
 

k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
nezletilému dítěti: 

Jméno a příjmení dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Rodné číslo dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

dle zákona číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon), zejména aby obdržel/a informace 
o zdravotním stavu výše uvedeného nezletilého dítěte a o navržených zdravotních službách dle ustanovení §31 
zákona a na jejich základě udělil v souladu s ustanovením §34 zákona písemný informovaný souhlas s 
poskytnutím zdravotních služeb, které mohou být dle ustanovení §35 odstavce 2 bodu 1 zákona poskytnuty se 
souhlasem obou rodičů.  

Tato plná moc je platná pouze pro potřeby Letního táborového soustředění s Judo víc než sport v termínu 
od 14. do 23. 8. 2020.  

O všech skutečnostech změněného zdravotního stavu dítěte bude rodič informován. 

 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Plná moc, strana 1 z 1. Odevzdejte do konce června. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, strana 1 z 1. Odevzdejte do konce června. Plná moc, strana 1 z 1. Odevzdejte do konce června. 



 

 

Jméno a příjmení dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Rodné číslo dítěte: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

A. Prohlášení rodičů 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti od vyplnění přihlášky na tábor změnu režimu. Dítě nejeví 
známky akutního onemocnění (průjem, teplota a podobně) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 
karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech přišlo do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účasti na táboře. 

Od vyplnění přihlášky (odpovídající odpověď zakroužkujte): 

 Nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte. 
 Došlo ke změně zdravotního stavu dítěte (jakému):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dítě bere léky:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum a podpis zákonného zástupce při převzetí dítěte na táborové soustředění: 
 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nástupní list, strana 1 ze 2. Odevzdejte při nástupu na soustředění. 



 

B. Zdravotní pojišťovna  
Zdravotně pojištěn/a u: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C. Adresa  
V mimořádně nutném případě podejte zprávu (pokud nejsou uvedeni rodiče, přiložte plnou moc zodpovědné 
osoby) na adresu:  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………… Bydliště:   ………………………………………………………………… 
 
 
Telefon:  ………………………………………………………………… E-mail:   ………………………………………………………………… 

D. Prohlášení 
Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si 
vědom(a) právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.  

 

Datum a podpis zákonného zástupce při převzetí dítěte na táborové soustředění 
 

Datum  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poznámka 
Nástupní list odevzdejte vedoucímu při nástupu dítěte na táborové soustředění. Bez nástupního listu 
nemůžeme dítě převzít.  

Fotokopie průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny 
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Sem prosím nalepte fotokopii 

průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny. 


