
Taneční škola Let´s dance - Petr Svěcený, tel. 602 238 029 e-mail: svecenyp@seznam.cz, 
www.facebook.com/TanecniSkolaLetsDance, www.tsld.cz ve spolupráci se ZŠ a MŠ Dětenice
INFORMACE - Letní naučný kemp 2022 – Dětenice

Místa konání: 

ZŠ a MŠ Dětenice, k dispozici učební prostory, jídelna, venkovní hřiště, šatny, soc. zařízení

Termín

Po 11.7. - Pá 15.7.2022, ZŠ a MŠ Dětenice

Cena: 1500,- Kč (hotově nebo na účet 102974594/0300)

Příměstský tábor Dětenice – příjezd mezi 7:50-8:00 k ZŠ a MŠ Dětenice (parkoviště), odjezd mezi 16:00-16:10 od ZŠ a MŠ Dětenice, adresa:
Dětenice 81, 507 24 Dětenice (možnost přespávání – viz. níže)

 S     sebou   batůžek, láhev na pití, pohodlné boty (botasky, pevné boty), přezůvky a pohodlné oblečení (tepláky, kraťasy, tričko, mikina, větrovka- dle 
počasí)

Přibližný program Dětenice: táborové hry, výlety do přírody, standartní a latinsko-americké tance, malování, kreslení, tvoření, jóga, angličtina 
a matematika hrou, výlety do okolí – památky a zjímavá místa...

Co s     sebou v     případě přespávání: věci osobní hygieny (zubní kartáček, pastu, hřeben, gumičky do vlasů,  ručník, mýdlo, toaletní papír, kapesníčky,
...), spodní prádlo, ponožky, oblečení na spaní (pyžamo), běžné oblečení (triko, tepláky, mikina, …), teplé oblečení pro případ
nepříznivého počasí, přezůvky, boty na ven, láhev na pití, batůžek na výlety, spacák,  polštářek, karimatka,  průkaz zdravotní
pojišťovny, prohlášení rodičů o bezinfekčnosti,  případně léky 
a hlavně dobrou náladu!
Na tanec ještě k tomu: kraťasy nebo legíny (sukně), tričko, cvičky, taneční boty (kdo má)
Kapesné dle uvážení rodičů (cca 200 – 500,- Kč)
Doporučení:  s  balením věcí  na  tábor  dětem jen  pomáhejte,  dohlédněte,  aby  si  nebraly  cenné  věci  a  elektroniku,  mobily
nedoporučujeme (jen případně na fotografování), rozhodně dětem na tábor nevolejte, můžete napsat; jedním z cílů dětských
táborů je, aby se děti naučily samostatnosti. Návštěvy rodičů nejsou povoleny.
Během dne bude k dispozici čaj nebo šťáva (zdarma). U vedoucích nebo v obchodě je možnost zakoupit si jiné pití a doborty.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte!

mailto:svecenyp@seznam.cz
http://www.tsld.cz/
http://www.facebook.com/TanecniSkolaLetsDance


POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA TANEČNÍM TÁBOŘE – SOUSTŘEDĚNÍ

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

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………………………………

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………..

Část A) Posuzované dítě k účasti na táboře - soustředění
a) je zdravotně způsobilé
b) není zdravotně způsobilé
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) …………………………………………………………...

Posudek je  platný 24 měsíců od data  vydání,  pokud v souvislosti  s  nemocí  v  průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní
způsobilosti.

Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním   ANO – NE
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                                                                                                        podpis lékaře, razítko

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je dítě – jméno: 

...............................................................................................................................,  nar.:  ...........................................................

bydliště: ......................................................................................................................................................................................

schopno zúčastnit se tábora v termínu od ........................................ do ........................................ .
Současně  prohlašuji,  že ošetřující  lékař  nenařídil  výše  jmenovanému dítěti,  které je  v  mé péči,  změnu režimu a okresní

hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami, které
onemocněli  přenosnou  nemocí.  Jsem  si  vědom(a)  právních  následků,  které  by  mne  postihly,  kdyby  toto  mé  prohlášení  bylo
nepravdivé. 
Telefon, kam se dovoláme v době tábora-soustředění: ……………………………..……………………………………………...

Zdravotní problémy (alergie, …): …………...……………………………………..………………………………………………

Jiná důležitá sdělení rodičů: ……………………………………………………...………………………………………………

Léky (popsány!): …………………………………………………...………………………………………………………………

Plavec: ano - ne

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
Prohlašuji, že ponesu plnou hmotnou zodpovědnost za poškození nebo ztrátu vybavení tábora, pokud budou zaviněny mým

dítětem. Návštěvy dětí na táboře-soustředění a mobily z výchovného a hygienického hlediska nedoporučujeme. V případě závažného
porušení táborového řádu může být účastník tábora, na základě rozhodnutí vedení tábora, vyloučen. V takovém případě rodiče zajistí
do 24 hodin odvoz dítěte  z tábora.  Dále prohlašuji,  že uhradím případné léčebné výlohy za mé dítě  na základě  dokladu nebo
potvrzení o platbě. Rodiče zajistí svou dostupnost po celou dobu konání akce.

Souhlasím s tím, že pokud je mé dítě mladší než 18 let, bude dodržovat řád soustředění – tábora a v době osobního volna a po
večerce se řídit pokyny vedoucích. Pokud jsem starší 18. let, budu rovněž dodržovat řád soustředění a ve svém volném čase se budu
chovat tak, abych nepoškodil jméno Taneční školy a byl schopen plnit plán soustředění.

Prohlášení o bezinfekčnosti a prohlášení rodičů nesmí být starší tří dnů!

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

 datum                                                                                                                                   podpis zák. Zástupce
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