Přihláška na tábor u koní ve Stružné u Karlových Varů

Všeobecné informace a podmínky pro přihlášení
Pořadatel:
Nástup na tábor:
Odjezd z tábora:
Místo tábora:

Romana Kočíková, Stružná 126, 364 71 Stružná
od 15.00 – 17,00 hod.
do 11.00
Jezdecký areál ve Stružné, Stružná 126, 364 71 Stružná

Tábor:

Tábor je určen pro děti od 6-14 let. Ubytování je zajištěno na penzionu
v jezdeckém areálu, se společnou kuchyní, klubovnou, sprcha a wc,
stravování 5x denně, dostatek ovoce a zeleniny, celodenní pitný režim.

Náplň tábora:

Tábor je zaměřený na jízdu na koni, sport, pohybové aktivity, a pobyt
venku. Na každý den máme připravený program, který Vaše děti obohatí o
nové zážitky. Těšit se mohou i na vaření v kotlíku a opékání vuřtů.
Dopoledne je věnováno výuce, při které se děti naučí pravidlům
bezpečného chování mezi koňmi a základům jejich ošetřování. Hravou
formou budou vzdělávány na téma zdraví koně, nemoci, úrazy, očkování a
krmení koní. Praktickou výuku vedou licencovaní trenéři a instruktoři
s dlouholetou praxí. Učíme od úplných začátečníků, kde výcvik probíhá
nejprve na lonži a směřujeme k pokročilé jízdě, individuálně dle úrovně
jezdce. Důraz klademe na bezpečí dětí a zážitkové učení hrou.

Postup přihlašování: Pořadatel považuje zájemce za řádně přihlášeného po obdržení
„Závazného přihlášení dítěte“ a úhradu zálohy. Pořadatel následně
zájemci potvrdí přijetí závazného přihlášení. V případě většího počtu
zájemců než je kapacita tábora rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a
zaplacených záloh. Přihlášky odesílejte nejpozději do 6. 6. 2017 na
adresu: Ivo Kočík, Stružná 126, 364 71 Stružná, nebo emailem na:
js.kocik.struzna@seznam.cz. Rovněž je možno “Závaznou přihlášku”
vyplnit přímo na našich stránkách www.jskocik.cz

Platba za tábor:

nejpozději do 10. 6. 2017 je třeba uhradit zálohu ve výši 1000,- Kč
na číslo účtu: 742 4002 001 / 5500. Jako variabilní symbol uvádějte
číslo vybraného termínu tábora + rodné číslo dítěte před lomítkem.
Záloha je nevratná. Zbylá část se hradí na místě v den příjezdu na
tábor, v hotovosti.

Pojištění:

Děti jsou pojištěny proti úrazům. Pojištění se nevztahuje na finanční
hotovost.
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Při nástupu na tábor odevzdejte vedoucímu:




Čestné prohlášení (bezinfekčnost)
Fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny (případně ofotíme)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – případně léky s přesným návodem
na používání a Souhlas s podáváním léků

V případě užívání léků je doporučujeme předat pořadateli s řádným označením (jménem a
dávkováním - zejména u mladších dětí), dle uvážení zákonného zástupce.
Předčasný odjezd z tábora, nebo pozdější nástup je třeba předem oznámit hlavnímu vedoucímu.
Dítě může být při odjezdu z tábora předáno pouze zákonným zástupcům dítěte, nebo osobám
jimi pověřenými. Při odjezdu z tábora překontrolujte dítěti zabalené věci nejlépe dle Vámi
vytvořeného seznamu.
Adresa pro korespondenci na LDT:

Ivo Kočík – letní tábor
Jméno dítěte
Stružná 126
364 71 Stružná

Menším dětem je potřeba nadepsat adresami a ofrankovat v dostatečném
množství obálky.
Cenné věci:

Doporučujeme nedávat dětem
řetízky, mobilní telefony, větší
předměty nenese odpovědnost,
v hotovosti uložené v osobních
nahradit!

fotoaparáty, přehrávače, digitální hry,
finanční obnosy atd. Pořadatel za tyto
dále pořadatel neodpovídá za peníze
věcech dítěte. Případnou ztrátu nelze

Návštěvy v táboře: Návštěvy v táboře nedoporučujeme. Ale lze se individuálně domluvit
s vedoucím tábora.
Mobilní telefony:

Kontakt:

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let NEDOPORUČUJEME dávat
dětem mobily s sebou na tábor. Předejdeme tím mnoha nepříjemnostem.
Děti často řeší momentální neshody s kamarády plačtivými telefonáty
domů. Děti si však svoje rozpory do půl hodiny urovnají, ale Vám –
rodičům, už to nevolají! Pak jsou rodiče stresováni, a to zcela zbytečně.
Bude-li potřeba, určitě Vás budeme ihned kontaktovat.

Ivo Kočík, tel: 602 281 779, email: kocik.ivo@jskocik.cz
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Seznam věcí na letní tábor u koní – minimální množství (lépe více)
7 ks
7 ks
3 ks
3 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks

spodního prádla
ponožky obyčejné + 2 páry – ponožky teplé
trička krátký rukáv,
trička dlouhý rukáv
kraťasy
tepláky
nepromokavá bunda nebo pláštěnka
mikina
plavky, bundu pro chladnější počasí, pokrývku hlavy proti sluníčku, šátek na krk,
holinky, sandály, botasky, přezůvky, věci na spaní, batůžek na výlet, lahev na pití

Nutná je přilba!!! Pro začátky postačí cyklistická helma.

Pro ty, co vlastní jezdecké potřeby, ať si vezmou:
Jezdecké boty (pevnou kotníkovou obuv ke koním)
Chapsy (pokud máte)
Jezdecké rukavice
Rajtky (nebo kalhoty z pevné pružné látky)

Ostatní:
Ručníky, mýdlo, šampón, kartáček na zuby + pasta, ochranný opalovací krém,
hřeben, sluneční brýle, podepsaná igelitová taška na špinavé prádlo, repelent
Nutné věci:
Přilba (bezpečnostní vesty zajistíme my)
Podepsaný spacák,
Umělohmotná lahev, batůžek na výlet

Pro plánované odpolední výlety na in line dráhu “Žlutický ovál” vezměte s sebou in line
brusle, případně koloběžku.

.
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na letním táboře u koní
Jméno a příjmení
posuzovaného dítěte: .................................................................................
Datum narození: ......................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................
Posuzované dítě k účasti na letním táboře:
a) je zdravotně způsobilé*
b) není zdravotně způsobilé*
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
....................................................................................................................
Posudek je platný 12 měsíců od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí
v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE*
b) je imunní proti nákaze (typ/druh): ......................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): .........................
d) je alergické na: ....................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka).............................................

Čestné prohlášení (bezinfekčnost)
Prohlašuji, že dítě: ...........................................................................................
Rodné číslo: ................................................................
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel...), lékař
nenařídil změnu režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil
karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou
týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky,
které dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního
stavu dítěte jsem písemně uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval(a)
zdravotníka letního tábora.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto
prohlášení nebylo pravdivé.
Jméno zákonného zástupce: ............................................................................
Datum: ............................... Podpis: ...............................................................
Prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu!
Prohlášení odpovědnosti za škody
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje
dítě v době trvání letního pobytu na vybavení táborové základny. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto
škodu uhradit.
Prohlášení rodičů o parazitech (vši)
Prohlašuji, že jsme prohlédl(a) svoje dítě a nezjistil(a) jsem u něj žádné
parazity (vši, hnidy). Budou-li u dítěte při vstupní zdravotní prohlídce
nalezeny, dítě bude posláno domů. V podmínkách tábora nelze zabránit
rozšíření parazitů na všechny účastníky tábora.

V ........................................
Datum: ....................................

...............................................

*nehodící se škrtněte

Podpis, jmenovka lékaře
Razítko zdrav. zařízení

.....................................................................
Podpis rodičů (zákonného zástupce)
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