Bořivojova 774/65,
130 00 Praha 3 – Žižkov
https://tyfloturistak.info
Vážení rodiče, milé dětičky,
letos pojedeme na Jarky do šumavských Prášil, do starého panského domu, chalupy U
Jakuba. Cesta z Prahy bude dlouhá, připravte, prosím, dětem na cestu svačinu, první společné jídlo
bude až večeře. Spací pytel letos přibalte dětem s sebou.
TERMÍN KONÁNÍ: neděle 16. 2. až sobota 22. 2. 2020.
ČAS A MÍSTO ODJEZDU/PŘÍJEZDU:
Sraz v Praze: v neděli 16.2. v 10:15, placené parkoviště u autobusového nádraží Na Knížecí
(ul. Za Ženskými Domovy, Praha 5)
Individuálně je možné dohodnout i pozdější odjezd, kontaktujte mě, prosím, s dostatečným
předstihem.
Návrat do Prahy: v sobotu 22.2. 15:25 stanoviště příjezdů (dle zkušenosti stejné jako
odjezdů) autobusového nádraží Na Knížecí
S SEBOU:














spacák
průkaz ZTP-P, kartičku pojištěnce, bílou hůl (pokud ji dítě používá)
obuv vhodnou do zimy a sněhu (pevnou, nepromokavou) a bačkory (navrch zavazadla!)
plavky (křidýlka / kruh, pokud je dítě používá)
ručník
oblečení:
◦ dostatek spodního prádla, ponožek
◦ nepromokavou bundu (ideálně dvě: teplou a tenkou), šusťáky (opět ideálně dvoje:
zateplené a nezateplené) – v případě teplejšího počasí se děti v teplém oblečení
při pohybu zbytečně potí
◦ tenký a tlustý svetr nebo mikinu, trička, pyžamo
◦ čepici, šálu, rukavice 2x
hygienické potřeby, opalovací krém a sluneční brýle
batůžek (přiměřeně velký na láhev, svačinu, mikinu), 0,5 l láhev s dobrým uzávěrem
(nejlépe PET), svačinu na cestu
lyže, hůlky a běžkové boty (pokud je dítě má). Lyžařské vybavení je možné si od nás půjčit,
v tomto případě vyplňte pečlivě potřebné údaje v přihlášce.
hudební nástroje
léky; v případě, že dítě užívá léky, přibalte mu je s sebou, a to včetně dávkování
a minimálně jedné náhradní dávky.
kapesné; doporučujeme asi 400,- je však zbytečné více než 600 Kč.

Prosím, podepište svému dítěti veškeré oblečení. Dítě by mělo mít jedno zavazadlo + lyže
(nejlépe v obalu). Zavazadlo, obal lyží i samotné lyže a hůlky dobře označte jménem dítěte.
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CENA A PLATBA:
 pro účastníky do 18 let 2900, pro účastníky nad 18 let 3200,Poplatek prosím pošlete na účet u Poštovní spořitelny 206187050/0300 . Kopii potvrzení
o zaplacení zašlete spolu s přihláškou. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte,
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Pokud si nemůžete dovolit zaplatit plnou cenu Jarek, kontaktujte mě.
STORNO PODMÍNKY: V případě zrušení účasti:


nejpozději 5 dní (tj. do úterý 11.2.) před odjezdem vám můžeme vrátit celou částku



4 dny před odjezdem až večer před odjezdem vám vrátíme 50% ceny



v den začátku pobytu a později již nelze poplatek vrátit (chalupa se platí jako celek, jídlo už
budeme mít nakoupené)

PŘIHLÁŠKU spolu s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku odešlete nejpozději v pátek
31.1. na adresu:
Klára Pešková, Libějovické Svobodné Hory 15, 389 01, Stožice
Spolu s podepsanou přihláškou prosím pošlete také krátkou zprávu e-mailem o tom, že
se na akci hlásíte, a s číslem ZTP/ZTP-P (adresa: peskova@braille.mff.cuni.cz, to pro případ,
že by se zásilka cestou ztratila). Kapacita akce je omezena a upřednostněni budou mladší a dříve
přihlášení účastníci.
Pokud bychom nemohli z důvodu kapacity Vaše dítě přijmout, ozveme se Vám. Součástí
přihlášky je potvrzení o bezinfekčnosti, které se odevzdává při odjezdu.
Případné dotazy Vám ráda zodpoví
Klára Pešková
e-mail: peskova@braille.mff.cuni.cz
tel.: 604 21 35 43 (prosím, volejte v odpoledních a večerních hodinách)

Na shledanou se těší vedoucí z Tyfloturistického oddílu

Závazná přihláška na Jarní prázdniny 2020
Přihlašuji svého syna/dceru/svěřence:* ………………………………………………………...
rodné číslo:* ……………………….…

číslo ZTP-P (nebo „nemá“):*………………………

bydliště:* ………………………………………………………………………………………..
telefon:* ……………………………………..…

e-mail: …………………………………..

na Pobyt na horách spojený s výlety na běžkách (Jarky) v Prášilech (Chata u jakuba, Prášily
112, 342 01), pořádaný v době od 16.2. do 22.2. 2020 Tyfloturistickým oddílem, z.s.
Kontakt na zákonného zástupce v době Jarek:*……………………………………………
Lyžařské vybavení (lyže, hůlky, boty):*

 má své
 nemá a potřebuje ho půjčit
V případě, že vaše dítě něco z uvedených věci nemá a potřebuje (od nás) půjčit, vyplňte,
prosím:
dítě nemá:
 lyže
*výška dítěte…………………… cm
 hůlky
 boty na běžky
*velikost bot ………………….. (raději
Dítě *  nikdy nelyžovalo
v obojím číslování, např.: 42 resp. 8)
 párkrát už na běžkách stálo
 umí běžkovat
 je zdatný lyžař, na běžky jezdí pravidelně
Dítě *  umí plavat
 plave s křidýlky či s kruhem (musí je mít s sebou!)
 neplave
Zdravotní problémy, omezení (prosím, vyplňte opravdu pečlivě, chceme předejít jakýmkoliv
problémům):*………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………................
Alergie:*……………………………………………………………………………………….
Datum posledního očkování proti tetanu: ………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna*: ……………………. Epilepsie*:….……..……………………………..
Dietní opatření: ………………………………………………………………………………...
Léky a jejich dávkování:*………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Jiná sdělení: ……………………………………………………………………………………
Podpisem této přihlášky souhlasím s lékařským ošetřením v případě zdravotních potíží
mého dítěte během akce Tyfloturistického oddílu ve dnech 16.2. – 22.2.2020.
Podpisem této přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a použitím fotografií a
nahrávek z této akce pro potřeby Tyfloturistického oddílu, z.s. a jeho propagaci.
V ……………….

*dne ………………..….
……………………………………

* Takto označené položky je nutné vyplnit!

*podpis zákonného zástupce

Potvrzení o bezinfekčnosti:

(odevzdává se před odjezdem a nesmí být starší jednoho dne)

Prohlašuji, že …………………………………..., bytem ………………………………..........
…………………………… nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota ap.) a že
ani v místě, z něhož nastupuje na lyžařský kurz, není žádná infekční choroba a okresní
hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření nebo zvýšený zdravotní
dohled.
V …………….. dne ………………
podpis zák. zástupce …..……………………

