Vem Camará Capoeira – Olomouc z.s.
17. listopadu 1139/3, 779 00 Olomouc
www.olomouc.vemcamara.cz

7. SOUSTŘEDĚNÍ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2022
Místo pobytu:

Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce)
adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov
tel: +420 736 209 252
www.chataradikov.cz

Pro:

děti od 10 let (včetně)

Termín konání:

9.7. 2022 – 17.7.2022

Cena:

6.390,-Kč (cena zahrnuje všechny výdaje spojené se soustředěním, cena se nevztahuje na náhrady škod
vzniklých poškozením nebo zničením majetku nebo škodou na zdraví zaviněných dítětem)

Přihláška a platba:

Vyplněné přihlášky předejte svému trenérovi. Spolu s přihláškou je potřeba zaplatit celou částku 6.390,- Kč
bankovním převodem a do zprávy pro příjemce uvést jméno Vašeho dítěte. Moc děkujeme.

Uzávěrka přihlášek i datum splatnosti je nejpozději do 31. května 2022 (nebo do naplnění kapacity).
POZOR!!! Kapacita soustředění je pouze 30 míst (informujte se o volných místech u pořadatelů soustředění).
Bankovní spojení:

107-9249960227/0100
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Ubytování:

v pokojích na hlavní budově (v oploceném areálu) po 4-5 os.

Strava:

plná penze (snídaně, oběd, večeře + 2x svačina + pitný režim)

Soustředění se může zúčastnit pouze člen klubů Vem Camará Capoeira starší 10let, jiná osoba jen na doporučení trenéra.
………………………………………………………… zde odstřihněte a odevzdejte trenérovi …………………………………………………………………………………….

Přihláška na dětské capoeira soustředění v Radíkově 2022

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
ulice:
město:
PSČ:
Zdravotní pojišťovna:
Kontaktní telefon:
E-mailová adresa:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Podpisem této přihlášky jako zákonný zástupce dítěte přihlašujete závazně jmenované dítě na výše uvedené soustředění a také stvrzujete,
že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že jste byl/a seznámen/a a souhlasíte s podmínkami pobytu dítěte na tomto
soustředění, jak jsou uvedeny v „BLIŽŠÍCH INFORMACÍCH K SOUSTŘEDĚNÍ“ a v „HARMONOGRAMU LETNÍHO CAPOEIRA SOUSTŘEDĚNÍ V
RADÍKOVĚ“! Současně prohlašujete, že dítě nevyžaduje zvláštní individuální péči, která by narušovala denní program soustředění nebo
působila jiné problémy provozovateli.
Nepravdivé údaje mohou mít za následek předčasné ukončení pobytu na soustředění a vrácení dítěte na Vaše náklady.

Datum odevzdání trenérovi (vyplní trenér):

Podpis zákonného zástupce:

Vem Camará Capoeira – Olomouc z.s.
17. listopadu 1139/3, 779 00 Olomouc
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BLIŽŠÍ INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ
Sraz:
Návrat:

9. července 2022 ve 12.00 hodin přímo v Chatě pod Věží v Radíkově
17. července 2022 v 16.00 hodin na Chatě pod Věží v Radíkově (opět plánujeme závěrečné opékání
s rodiči (dle počasí bude upřesněno)
před nástupem dítěte na soustředění rodič odevzdá:
1. léky, co dítě užívá zabalené do jednoho sáčku (složky) se jménem a vypsaným
dávkováním
2. potvrzení od lékaře! (přikládáme níže)
3. prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (přikládáme níže)
4. kartičku pojišťovny (stačí okopírovaná)

V případě nemoci či jiného neprodleně kontaktujte organizátora!

Seznam věcí:
oblečení:
 věci na cvičení – capoeira oblečení i tepláky (budeme chodit cvičit i ven, tak ať si „uniformu“ děti
nezašpiní)
 věci na hry v lese a výlety (šusťáky, tepláky, kraťasy, trika, mikiny, bundu – dle délky soustředění)
 spodní prádlo a ponožky
 věci na spaní
boty:



obuv na budovu
pevné boty (nejlépe nepromokavé, ale GUMÁKY NE!) na výlety, tenisky na cvičení venku

toaletní potřeby:


mýdlo (šampon), dva ručníky (na cvičení, na vysprchování), kartáček a pastu na zuby, hřeben, …









menší batoh na výlety
psací potřeby, sešit (zápisník)
čepici (kšiltovku) – bude horko, popř. i sluneční brýle
opalovací krém, repelent
plavky (plavecké brýle)
pláštěnku – DEŠTNÍK NE!
Respirátory – dle aktuální epidemiologické situace (bude upřesněno těsně před soustředěním)

další:

kapesné:
 vše potřebné mají děti v ceně a sladkosti jim často nabalí maminky, i tak zde mají možnost si něco
„dobrého“ koupit (ceny brambůrek, sladkostí a pití se pohybují kolem 20,-Kč)
 toto necháváme plně na rodičích, ale žádné vysoké částky, prosím!

CO NECHAT DOMA!!




nové, drahé a cenné věci
mobilní telefony jsou kompletně zakázány bez ohledu na věk!
herní konzole (jako PSP – PlayStation® Portable aj.) a videohry

V případě, že u dětí výše uvedené věci najdeme, budou jim zabaveny po dobu trvání soustředění a vráceny na
konci akce! Děkujeme za pochopení.

Pro informace si můžete zavolat večer mezi 20.00 - 21.00 hodinou – můžete mluvit s vedoucími nebo přímo
s dětmi (což však doporučujeme méně, většinou spustí u dětí „stýskací záchvat“).
!!! návštěvy nejsou povoleny !!! (přijede-li jeden rodič, většinou způsobí stýskací až hysterický záchvat nejméně
poloviny dětí – děkujeme za pochopení).
V případě neúčasti dítěte na soustředění je uhrazená cena vratná jen pokud pořádající klub akceptuje objektivní
důvody neúčasti a tento postup neohrozí finanční zabezpečení akce. To platí i pro zkrácení pobytu dítěte na
soustředění. V případě zdravotních, kázeňských nebo jiných komplikací Vás kontaktujeme podle údajů uvedených v
přihlášce. Upozorňujeme, že klub má právo ukončit pobyt dítěte na soustředění pro úraz, nemoc, nebo pro hrubou
nebo opakovanou nekázeň (což se dosud nestalo). Zákonný zástupce je však v takovém případě povinen do 24 hodin
po provedení výzvy na jím uvedený kontaktní telefon zajistit převzetí dítěte osobně nebo oprávněnou osobou, jinak
odpovídá za náklady vzniklé se zajištěním pobytu dítěte mimo prostory akce. Podáním přihlášky se také zavazujete,
že uhradíte vzniklé nezbytné náklady spojené s návštěvou lékaře, ošetřením a léčbou dítěte, pokud k těmto
v průběhu soustředění dojde a nebudou hrazena ze zdravotního pojištění.

Buďte ubezpečeni, že všechna tato pravidla jsou tu jen proto, aby Vaše dítě prožilo na soustředění celý svůj čas
radostně, bezpečně a co nejlépe. Děkujeme za pochopení.
Kontakt:

Michal Barnet (organizátor a zdravotník) – tel: +420 608 463 226
Ondřej Novák (organizátor a hl. trenér) – tel: +420 605 339 576
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HARMONOGRAM LETNÍHO CAPOEIRA SOUSTŘEDĚNÍ V RADÍKOVĚ

7.00h budíček
7.20h ranní nástup a rozcvička
8.00h snídaně
8.30h úklid pokojů (kontrola - není časově předem určeno)
9.30h trénink capoeiry (buď venku nebo ve společenské místnosti)
11.00h svačina + osobní volno na regeneraci a nabrání sil
12:30h oběd + odpolední klid
15.00h odpolední program (svačina mezi tréninky):
mimo odpolední tréninky je v plánu např. – aquapark/koupaliště, kánoe a další (veškeré
vstupy mají děti v ceně soustředění).
18.00h večeře
19.00h večerní program: hra na nástroje, výuka zpívání capoeira písniček, táborák, grilování,
letní kino, osobní volno, hry, atd.
21.45h večerka
22.00h spánek

Změna v programu z důvodu nepříznivého počasí a dalších vlivů vyhrazena!

Vem Camará Capoeira – Olomouc z.s.
17. listopadu 1139/3, 779 00 Olomouc
www.olomouc.vemcamara.cz

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti
na zotavovací akci a škole v přírodě
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje:
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajících posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popř. jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území ČR posuzovaného dítěte:

2. Účel vydání posudku:
Účast na letním soustředění Capoeiry pořádaného 10.- 18. července 2021 v Radíkově.

3. Posudkový závěr
A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a. je zdravotně způsobilé*)
b. není zdravotně způsobilé*)
c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**).....................................................
B. Posuzované 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)
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10
pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který
posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho
závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá
nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:

Podpis oprávněné osoby

Datum vydání posudku:

…………………………………………………………………..
podpis, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotnických služeb
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Prohlášení o bezinfekčnosti
Písemné prohlášení zákonných zástupců
Letní dětské capoeira soustředění klubu Vem Camará Capoeira – Olomouc z.s. pro Moravu a Slezsko
od 9.7.2022 do 17.7.2022 v Chatě pod Věží, Radíkov

Jméno dítěte…………………………………………………..........………………… nar. …………………………………………..……………………………..

Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmy), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky
infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. a není mi známo, že by ve
14kalendářních dnech před odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním
nebo podezřelou z nákazy. Dítěti, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno
karanténní opatření.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů
tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na soustředění:

Telefon:

otec:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

matka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
jiné:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V ………………………………………….. dne 9.7.2022

…………………………………………………………
Jméno, příjmení
podpis

(Toto prohlášení rodičů je potřeba podepsat v den nástupu dítěte na soustředění.)
1) Užívá Vaše dítě nějaké léky? ( Pokud ANO, napište přesné dávkování a léky i s návodem odevzdejte zdravotníkovi.)
2) Je Vaše dítě alergické? (Pokud ANO, uveďte přesně o jaký druh alergie se jedná, případně popište její průběh.)
3) Jaký je Vaše dítě plavec?
neplavec

průměrný plavec

dobrý plavec.

4) Další důležitá sdělení rodičů, o kterých by měl být informován vedoucí tábora, případně zdravotník:

