
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ CHALUPU 
MORÁVKA 2020 

 
Jméno dítěte _________________________________________________ 
 
Rodné číslo _________________________________________________ 
 
Bydliště _________________________________________________ 
 
Zdravotní pojišťovna ___________________________________________ 
 
Kontakt na rodiče ___________________________________________ 
 
SOUHLAS RODIČŮ S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ O 
ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE VEDOUCÍMU/ZDRAVOTNÍKOVI 
AKCE  
V době konání Skautské Jarní chalupy tj. 28. 2. 2020 – 4. 3. 2020 

souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého 
nezletilého syna ……….......…………………………………  

(jméno a příjmení), nar.……………………......... ve smyslu ustanovení § 31  
zákona č. 372/2011 sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) Václavu Putalovi. 
 
 

……………………………… ……………………………… 
podpis matky podpis otce 

 
 
Zdravotní omezení dítěte (pokud nějaké má) 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………... 

 
Léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte název léku a dávkování) 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 
V ______________________________ dne___________________ 
 
Podpis rodičů _________________________________________________  

Termín a místo konání: 28. 2. 2020 – 4. 3. 2020 Morávka  
Odjezd na chalupu: 28. 2.  Sraz v 15:45 na autobusovém nádraží v 

Kopřivnici 
Návrat z chalupy: 4. 3. 2020 v 15:11 na autobusové nádraží v 

Kopřivnici 
Beru na vědomí:   že účastnický poplatek činí: 700 Kč   ě  

- zavazadla + boby nebo sáňky se budou 
odevzdávat 27. 2. 2020 před klubovnou (za 
Katolickým domem v Kopřivnici) od 16:00 
do 17:00. Zavazadla nabalte úměrné 
potřebám dítěte, část trasy si je sami ponesou.   

- že při hrubém porušení kázně může být dítě 
vyloučeno z jarní chalupy bez nároků na 
vrácení účastnického poplatku. 

 
S sebou: -zimní oblečení na venek, oblečení do chalupy, 

na spaní, dobré zimní boty 2x, spacák, karimatku, 
čepku, rukavice 2x, šátek, hrubé ponožky, 
hygienické potřeby, léky (do krabičky 
s popisem užívání a jménem), KPZ, (hry do 
kapsy), kartičku pojišťovny 

 
Prosíme, nedávejte svým dětem mobilní zařízení. V případě potřeby 
volejte na čísla: 

 
Václav Putala   702 907 500 
Jakub Kostelník  737 844 002 
 
 

Léky odevzdejte v den odjezdu na Jarní chalupu. 
 
 
Přihlášku nutno odevzdat do 16. 2. 2020 současně i s účastnickým 
poplatkem, který činí 700 Kč. 
 
Účastnický poplatek plaťte hotově na schůzkách rádcům družiny i 
s odevzdáním přihlášky.  


