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Sportovní centrum mládeže ČSTS

Informace pro účastníky letního kondičního soustředění
Doubí, 7. – 13. 7. 2013
Soustředění je již za dveřmi, a tak ještě poslední doplňující informace:

Jak se dostanete do Doubí?
Předpokládáme, že přijede autem. Je potřeba se dostat do Třeboně a pak podle plánku, který
najdete na http://www.doubi.treb.cz. Na těchto stránkách najdete také mnoho informací o celém
areálu.

Co si všechno nabalit?
Obuv a oblečení pro sportování v přírodě (bude teplo, i zima a bude i pršet).
Plavky a boty do vody.
Obuv a oblečení pro sportování v tělocvičně – pro pohybovky, do posilovny, na míčové hry.
Dostatek triček a spodního prádla – budete neustále propoceni.
Ručníky, hygienické potřeby, repelent proti komárům a klíšťatům, osobní léky.
Oblečení na spaní (ne povlečení) a pro volné chvilky.

Při nástupu musíte předložit tyto dokumenty a doklady
Občanský průkaz (u starších 15 let).
Karta zdravotní pojišťovny.
Originál přihlášky (přihláška s originálními podpisy), prosím doplnit kontakt na rodiče (mladší 18 let).
Prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší než 1 den
účastníci do 18 let podepsané zákonným zástupcem – rodičem
účastníci starší 18 let vyplňují na místě sami

Posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře, které nesmí být starší než 3 měsíce
pozor – po konzultaci s právníky musí mít všichni

Kdy přijet a kdy se odjíždí
Nástup je v neděli 7 . 7. 2013 do 18:00. Předáte výše uvedené dokumenty, ubytujete se a půjdete na
první večeři, který bude ve 18:30.
Vše končí v sobotu 13. 7. 2013 obědem. Plánujte odjezd od 14:00.

Přílohy:
Prohlášení o bezinfekčnosti
Posudek o zdravotní způsobilosti

Ing. Petr Odstrčil, v.r.
ředitel SCM
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Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že …………………………........................………….., narozený/á …..………………,
bytem…………………………………………………...............................................………………,
který/á se zúčastní
Letního kondičního soustředění SCM ČSTS ve dnech 7. – 13. 7. 2013 v Doubí u Třeboně,
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem
nepřišel/šla do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy,
ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.
V ………………………………...dne*……......…..

………………………………..
podpis zákonného zástupce

*toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před příjezdem na akci

Posudek o zdravotní způsobilosti
Potvrzuji, že …………………………........................………….., narozený/á …..………………,
bytem…………………………………………………...............................................………………,
je zdravotně způsobilý/á k účasti na
Letním kondičním soustředění SCM ČSTS ve dnech 7. – 13. 7. 2013 v Doubí u Třeboně
a že:
a) se podrobil/la stanoveným pravidelným očkováním

ANO - NE

b) je imunní proti nákaze (typ/druh) ....................................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ......................................................................
d) je alergický/á na ..............................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh/dávka) ........................................................................................
.............................................................................................................................................................

V ………………………………...dne*……......…..

………………………………..
razítko a podpis lékaře

*tento posudek nesmí být starší 3 měsíců před příjezdem na akci
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