Písemné prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti : …………………………………………………………………
narozenému: ……………………………………. bytem: ……………………………………………………..
ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, změnu režimu, dítě nejeví známky
akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že dítě nemá vši ani hnidy.
Dítě je schopno zúčastnit se Lyžařského výchovně vzdělávacího zájezdu ZŠ Komenského
od 14. ledna 2018 do 19. ledna 2018.
Toto prohlášení nesmí být starší 3 dnů!
Jsem si vědom (vědoma) právních následků, které by mé postihly, kdyby toto mé prohlášení
bylo nepravdivé, zejména jsem si vědom (vědoma) toho, že bych se v takovém případě dopustil
(dopustila) přestupku podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 185/1990 Sb a doplňku z roku
1992.
V Jilemnici dne : ……………………….

2018

Dítě je pojištěno u : ……………………… ( kód pojišťovny )
Telefonní číslo do zaměstnání otce: …………………………

matky: ……………………………..

Telefonní číslo do bytu: ……………………………………………..

Prohlášení o seřízení lyžařského vázání
Prohlašuji, že bezpečnostní vázaní na sjezdových lyžích a vázaní na snowbordu je seřízeno v
odborném servisu a zkontrolováno. Beru na vědomí případné nepříjemnosti, pokud nebudu mít
potvrzení ze servisu .

Prohlášení odpovědnosti za škody, chování a pojištění
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání
ozdravného pobytu na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.
Beru na vědomí upozornění vedení LVVZ, že v případě hrubého kázeňského přestupku,
kterého by se dopustilo naše dítě budeme nuceni na vlastní náklady si pro něho přijet.
Beru na vědomí upozornění vedení LVVZ, že úrazové připojištění účastníků není v ceně
zájezdu a dítě si na LVVZ připojistím sám..

V Jilemnici

dne : ……………… 2018
podpis rodičů

Tento list odevzdejte při nástupu před odjezdem v obálce spolu s průkazem zdravotní
pojišťovny, další případné potíže napište prosím na druhou stranu. Bez těchto náležitostí se
nemůžete akce zúčastnit!!!

Zpráva pro lékaře od rodičů : (případně pokračujte na druhé straně)

Informace pro rodiče
1.

2.

Termín odjezdu: neděle 14.1.2018, odjezd 14,00 od sokolovny, sraz v 13,45 hod u
sokolovny. Zde budou vybírány potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči a materiálu
o chování.
Adresa

a

název

rekreačního

objektu:

Penzion

Akuma,

Horní

94

512 45 Rokytnice nad Jizerou, hhttp://chataakuma.cz/.
3.

Konec kurzu v pátek 19.1. ( 18,00 – 18,30 hod). Odvoz zajištěn autobusem k sokolovně
v Jilemnici. Rodiče si vyzvednou své děti.

4.

Pedagogické obsazení LVVZ: Milan Půlpán - hlavní vedoucí Instruktoři: Milan Tryzna, Jan
Erlebach a Kateřina Škvorová.

5.

Stravování začínáme večeří, proto prosím zajistit si jídlo na odpolední svačinu. Pití nedávejte
do skleněných lahví.

6.

V případě onemocnění nebo zranění před odjezdem, pokud žák nebude alespoň týden před
odjezdem chodit do školy, je nutné navštívit lékaře, který písemně potvrdí schopnost a
zdravotní způsobilost absolvovat týdenní lyžařský výcvik. Toto potvrzení bude přiloženo v
obálce s bezinfekčností.

7.

Potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněné rodiči i s napsanými telefonními čísly rodičů do
zaměstnání, kartičku zdravotní pojišťovny přinesou žáci v obálce a odevzdají na místě
srazu. Případná další upozornění uveďte na druhou stranu potvrzení. Bez tohoto
potvrzení nemůže žák odcestovat! .

8.

Kapesné : osobní útrata = cca 200,- Kč.

9.

Rodiče nebudou vstupovat do autobusu. Dětem s uložením zavazadel pomůžeme . Osobní věci
budou mít děti v batohu nebo krosně, případně ve větší cestovní kabele. Kufr pouze mimořádně.
Boty, pokud budou zvlášť budou uložené v tzv. nákupní tašce, ne volně přivázané k batohu.

10.

Domácí obuv bude uložena v postranních kapsách, nebo na povrchu zavazadla. Tenisky a
kecky nejsou zvlášť vhodné, protože po celodenním nošení lyžařské obuvi, je lépe, když si noha
může odpočinout.

11.

Úrazové připojištění - zabezpečují rodiče.

12.

Oblečení na cestu není vhodné stejné, které budou děti používat při lyžování. Není možné
lyžovat v džínech a ani jiné kalhoty nejsou vhodné.

13.

Každý žák u sebe bude mít sterilní obvaz, pružné obinadlo a bavlněný šátek.

14.

Lyže a hole mohou být opatřeny jmenovkami. Lyže musí být svázány řemínky nebo v obalu.

15.

Seřízení vázání lyží - potvrzení ze servisu, případně písemné prohlášení rodičů.

16.

Lyžařská helma jak pro lyžaře i snowboardisty nutná!!!.

17.

Oblečení raději z bavlněných materiálů. Ne silonové spodní prádlo - zvláště dívky. Pro děvčata
je také méně vhodná noční košile , pyžamo je lepší.

18.

Bude také dobře , aby děti měly s sebou 2 páry rukavic, 2 čepice, ochranné brýle a již zmíněný
bavlněný šátek.

19.

Děti mohou mít s sebou společenské hry, karty, knížku. Mobily nebrat a další techniku také
ne.

20.

Vyúčtování bude předloženo po ukončení zájezdu všem rodičům.

21.

Bezpečnostní a kázeňské směrnice. Nesmí v žádném případě dojít k poškození zařízení,
neprojde ani surovost. Podle pokynů Ministerstva školství ČR v případě závažného porušení
kázně bude žák poslán domů na náklady rodičů bez nároku vrácení platby za LVVZ.

22.

Lyžařský zájezd je součástí vyučování, případné výchovné problémy a větší nekázeň může být
hodnocena i sníženou známkou z chování.

23.

Během celého pobytu je přísný zákaz konzumace alkoholu a kouření cigaret. Tento přestupek
by měl za následek okamžitou přepravu žáka na náklady rodičů domů.

24.

Pokud žák nebude schopen absolvovat výcvik, je nutné informovat před odjezdem vedoucího
zájezdu do čtvrtka 11.1. 2018 do školy na číslo 481544 382 a po tomto termínu na telefon do
bytu na číslo 603508914. Případné dotazy i na pulpmi@seznam.cz.
Milan Půlpán, vedoucí zájezdu ZŠ Komenského

