
 

P�IHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 
 

Posejdon, o.s. Hlavní 33, Dolní Lutyn�-V���ovice, 73553 
 
P�ihlašuji závazn� svého syna/dceru ______________________  rodné �íslo ______________________ 
bydlišt� _____________________________________ na letní tábor po�ádaný ve V���ovicích v termínu   
od 13.7. do 19.7. 2015. Vedení tábora a zdravotníkovi sd�luji, že dít� prod�lalo tyto závažn�jší nemoci: 
____________________________________________________________________________________ 
 a upozor�uji u svého dít�te na: 
____________________________________________________________________________________ 
V p�ípad� pot�eby jsem k zastižení v dob� konání tábora na: * 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
*jméno a p�íjmení, e-mail, telefonní �íslo a adresa, je-li odlišná od adresy bydlišt� dít�te 
 
Podpisem na p�ihlášce rodi�e potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: 

a) Vypln�ná, podepsaná a léka�em potvrzená p�ihláška musí být odevzdána nejpozd�ji do 31.5.2015.  
b) Výše poplatku �iní 1500 K� na ú�astníka tábora. Podle p�íslušných p�edpis� m�že na tábor p�isp�t odborová 

organizace, zam�stnavatel �i sociální odbor okresního ú�adu. 
c) Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou �i bankovním p�íkazem na ú�et organizace �íslo 

19-3450230237/0100 nejpozd�ji do 31.5.2015.  
d) P�ípadný z�statek – p�ebytek z tábora poslouží k opravám a dopln�ní vodáckého vybavení Posejdon, o.s. 

Stornopoplatky pro pozdní p�ihlášení a zaplacení tábora se �eší individuální dohodou. 
e) Na ú�astníky tábora se vztahuje schválený táborový �ád a denní režim. 
f) Návšt�vy rodi�� na tábo�e krom� ur�eného termínu, pozd�jší p�íjezdy �i d�ív�jší odjezdy d�tí nejsou možné. 
g) Organizace respektuje podmínky Ú�adu pro ochranu osobních údaj� pro shromaž�ování osobních údaj� v 

rámci souhlasu subjektu údaj� a pro ochranu d�ležitých zájm� subjektu údaj�. Shromaž�ované údaje slouží 
pro registraci ú�astníka, pro výkon zdravotní pé�e na tábo�e, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu 
zákona �. 101/2000 Sb. o ochran� osobních údaj�. Shromážd�né údaje jsou v p�edepsaných lh�tách 
likvidovány. 

h) Rodi�e i dít� souhlasí s fotografováním dít�te v rámci �innosti, s archivací t�chto fotografií a s jejich použitím 
p�i prezentaci a propagaci �innosti akce nap�. v kronikách, tisku, na internetu, atp. 

i) Rodi�e mají právo na vyžádání nahlédnout do táborové dokumentace, v�etn� vyú�tování tábora. 
 
V __________________ dne __________________    Podpis rodi�e ___________________ 
 
 
Vyjád�ení ošet�ujícího léka�e: 
Potvrzuji, že zdravotní stav dít�te umož�uje ú�ast na letním vodáckém tábo�e. Podle záznam� ošet�ujícího 
léka�e uvádím, že dít� m�lo tyto nemoci: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Bylo �ádn� o�kováno proti: _______________________________________________________________ 
Bylo dít� o�kováno proti encefalitid�?    Ano - ne 
Upozor�uji na sérum (druh), které obdrželo (dne): _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Upozor�uji na tyto alergie dít�te: ___________________________________________________________ 
 
V ____________ dne __________________       
 

      _________________________ 
            razítko a podpis léka�e 
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Kde to je? 
Vodácký tábor turnus, od 13.7. do 19.7. 2015, Hlavní 33, Dolní Lutyn�-V���ovice, 73553 
Na map� je místo konání tábora zde: http://goo.gl/maps/NLkhu  
 
Co nás �eká? 
Spíme pod stany a v teepee. Kdyby po�así nep�álo, máme k dispozici sál s klubovnou v budov� PZKO. 
Hv�zdicovit� budeme sjížd�t �eku Olši a Odru. �eku Olši v úseku tzv. Slezských Benátek tj. od Karviné 
(�.km. 25,0) do polského Zabełkówa (�.km -0,5). Splouvat budeme p�edevším na kánoích. �ekají nás hry na 
vod� na r�zných plavidlech (raft, kajak, baraka, veslice, pramice, vor). Vydáme se za poklady Slezských 
Benátek (v rámci celotáborové hry „Na vlnách Karibiku“). 
Nahlédneme do starých vodáckých kronik, vydáme se na stezku odvahy, nau�íme se vázat námo�nické uzly, 
ovládat GPS navigaci, zorientovat se v map� a vodácké kilometráži, zm��íme síly ve vodáckém víceboji 
(slalom, sjezd, sprint, st�elba ze vzduchovky)… 
Program je nabitý. Proto je dobré dodržet doporu�ený Seznam v�cí, v�etn� Krabi�ky poslední záchrany 
(KPZ) a dalších užite�ných tábornických a vodáckých pot�eb. 
 
Seznam v�cí na vícedenní výpravu  
(V seznamu v�cí je již zapo�ítáno i to co má �lov�k na sob�.) !!!Všechny v�ci dát do batohu!!! 
Spacák, karimatka, ešus, lži�ka, hrne�ek, hygienické pot�eby (zubní kartá�ek, pasta, h�ebínek, ru�ník, 
mýdlo), náhradní boty, plášt�nka, bunda, 2x kalhoty, svetr nebo mikina, 2x tri�ko, oble�ení na spaní, spodní 
prádlo, ponožky, sportovní oble�ení, !plavky!, p�ezuvky do t�locvi�ny, pokrývka hlavy, malý bat�žek, 
baterka, zápisník, tužka, provaz 2-3m, píš	alka, n�ž, karti�ka zdravotní pojiš	ovny, malé kapesné, nádoba 
na pití min. 1l, KPZ. 
 
KPZ (Krabi�ka Poslední Záchrany)  
O její rozší�ení se v �eských zemích zasloužil p�edevším spisovatel Jaroslav Foglar. Zde je doporu�ený 
seznam: sví�ka, pár zápalek a škrtátko, kousek b�ezové k�ry k zapálení ohn�, kousek papíru, tužku, kousek 
k�ídy, jehla a nit�, špendlíky zavírací + oby�ejné, knoflíky, 2-3 r�zn� velké h�ebíky, n�kolik napíná�k�, 
polštá�kové náplasti, kus slabého drátu a provázku, gumi�ky, n�kolik drobných mincí + 50 K� mince, 
poštovní známka, lístek s tís�ovými telefonními �ísly obvykle p�ilepený na vnit�ní stran� ví�ka. 
 
Cena 
1500,- K�/ú�astník 
 
Partne�i 
Akce se koná s podporou Nadace OKD, Grafik-Aja, PZKO MS V���ovice,  Dolní Lutyn�, 
Moravskoslezského kraje. D�kujeme. 
 
 
Kontakt? 
Aktuální seznam ú�astník�, �asový harmonogram akce, táborový �ád, denní režim, údaje o po�adateli, atd. 
jsou na internetových stránkách www.posejdon.cz    
 
Instrukto�i ob�anského sdružení Posejdon  
Vedoucí programu: Jan Jaroš „Pirát Candy“ E: jan.jaros@posejdon.cz, T: 775642145 
Vedoucí tábora: Roman Štolfa „Pudink“, E: roman.stolfa@posejdon.cz, T: 721012222 
 
 
 


