
 

Provozovatel: ZV OSŽ – Správa tratí a budov, pošt. Schránka 26, Riegrovo náměstí 1660, Hradec Králové, 501 01 
Hlavní vedoucí 2. běhu 2019: Mgr. Jaroslav Flegl, tel.: 777 135 345, e-mail: jaroslav@flegl.cz 

Přihláška dítěte na LTD Ráj Letohrad - I. díl 

2. běh - od 13. do 27. července 2019 
 

Dítě 

Příjmení: Josef Jméno: Novák 

Datum narození: 11. 11. 2008  

Adresa: Bedřicha Smetany 56, Zdice PSČ: 567 51 

Chodí do  třídy základní školy. 

Na táboře bylo dítě již (kolikrát): 2 z toho v LTD Ráj Letohrad: 2 

Umí dítě opravdu plavat? ANO* NE* *nehodící se škrtněte  

 
 
 
Zdravotní omezení: 
(alergie, užívá léky) 

 
 
 

Senná rýma 

 
 
Fyzické zvláštnosti, 
zejména takové, které 
dítě nějak omezují: 
(nevydrží déle trvající zátěž, 
dítě je po úrazu apod.) 

 
 

Bez omezení 

 

Dítě předáme na tábor v místě: Praha hl.n. 

Předání dětí bude možné na nádraží Praha hlavní nádraží, na nádraží v Letohradě a v dětském táboře (jednotlivé časy a organizaci dopravy 

Vám zašleme následně). Předání dítěte na jiném místě pouze po dohodě s hlavním vedoucím. Pokud v době odevzdání této přihlášky ještě 

nevíte místo předání dítěte na tábor, sdělte ho následně e-mailem hlavnímu vedoucímu tábora a to nejdéle 1 týden před zahájením tábora. 

 

Zákonní zástupci 

Matka: Eva Nováková Tel.: 777 888 999 

  email: evanovakova@email.cz 

Otec: Václav Novák Tel.: 777 999 888 

  email: vaclavnovak@email.cz 

_______:  Tel.:  

  email:  
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Stručná charakteristika dítěte: 

 
Není příliš šikovný, ale má velkou paměť. Má kondičku. 
 
 
 
 

Povahové vlastnosti, zejména ty, které dítěti znesnadňují zapojení do kolektivu: 
(plachost, samotářství, agresivita apod.) 

 
 
Někdy paličatost. 
 
 
 

Zájmy, záliby, koníčky: 

 
Kolo, plavání, počítač. 
 
 
 
 

Je dítě přístupné domluvě, případně jaký způsob jednání na něj platí: 

 
 
Ano dítě je přístupné běžné domluvě. 
 
 
 

Jiné důležité sdělení: 

 
…… 
 
 
 
 
 

Souhlasím se zapracováním osobních údajů dítěte do evidence dětí LDT Ráj. Tyto osobní údaje budou využity 

výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu. Dále mohou být 

použity pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů. 

Dále souhlasím se zveřejněním fotografií dítěte na internetu (www.ltdraj.cz, ltdraj.rajce.idnes.cz). 

Tímto beru na vědomí skutečnost, že pojištění dětí se vztahuje na úraz, ne na ztrátu či poškození věcí nebo 

cenností. Provozovatelovi táborový pracovníci za ztrátu či poškození věcí neručí. 

 

 

Datum: 10. 2. 2019 Podpis rodičů: Nováková Novák 
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Přihláška dítěte na LTD Ráj Letohrad - II. díl 

2. běh - od 13. do 27. července 2019 
 

Vyjádření ošetřujícího lékaře 

Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte  Josefu Novákovi narozeného 11. 11. 2008 

bytem Bedřicha Smetany 56, Zdice umožňuje účast na letním táboře. 

Dítěti Je – Není nutno věnovat zvýšenou péči. (Pokud ano, napište, s jakou diagnózou je sledováno): 

 
 
…… 
 
 
 

Doporučená léčba: 

 
 
 
…… 
 
 
 

Datum posledního očkování proti 
tetanu: 

 

 
 
 
V _______________________ dne: _______________ 
                                                                                                                                 Razítko a podpis lékaře 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Prohlašuji, že ošetřující lékař (hygienik) nenařídil mému dítěti Josefu Novákovi 

narozenému dne 11. 11. 2008 bytem Bedřicha Smetany 56, Zdice 

karanténní opatření ani změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvracení, teplota 
apod.). 
Rovněž mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou nemocí. Dítě je řádně očkováno, nemá vši a je schopno si v noci dojít na WC. 

 

Zdravotní pojišťovna dítěte (číslo):* 111 Číslo průkazu pojištěnce:* 8888888888 

Dítě vyzvedneme na konci tábora v místě:  

* Údaje lze nahradit kopií kartičky průkazu pojištěnce. 

 

Dne 13. července 2019 Podpis rodičů: Nováková Novák 


