Potvrzení o zdravotní způsobilosti
(pro potřeby SZŠ Turnov)
Žák / žákyně
je / není schopen / schopna zúčastnit se školních akcí a kurzů a snese odpovídající fyzickou zátěž.
Zdravotní problémy:
Alergie:
Léky:
Očkování: ano – ne
V…………………… Dne…………………….
lékař

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že pracovník hygienické služby ani ošetřující lékař nenařídil žáku / žákyni
jméno:________________________________________________________________
adresa:________________________________________________________________
změnu režimu ani karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledním týdnu prodělal/prodělala
infekční chorobu nebo s infekční chorobou přišel/přišla do styku.
Jsem si vědom/vědoma právních následků, které by mne postihly, kdyby bylo toto mé prohlášení
nepravdivé.
______________________________
datum (ne starší jednoho dne)

________________________________
čitelné jméno zákonného zástupce (zletilého žáka)
________________________________
podpis zákonného zástupce (zletilého žáka)

Čestné prohlášení
Svým podpisem potvrzuji souhlas s účastí žáka / žákyně ______________________________________
jméno
adresa:_____________________________________________________________________________
na sportovně-turistickém kurzu, ručím za technický stav kola a cyklistické přilby a souhlasím s odvozem
ze sportovně turistického kurzu na vlastní náklady v jakoukoli denní a noční hodinu, pokud žák/žákyně
poruší vážným způsobem řád STK, bezpečnostní a požární předpisy v areálu STK nebo silniční předpisy
na vozovce.
Telefon zákonného zástupce:

________________________

Hodnocení plavecké vyspělosti žáka / žákyně (zakroužkujte):
Čitelné jméno zákonného zástupce (zletilého žáka):
podpis:

_______________________
plavec

neplavec

Sportovně turistický kurz 3. ročníků
20. - 24. září 2021
Prackov pod Kozákovem – rekreační zařízení Vesec (chaty se
sociálním zařízením)
sraz:
20. 9. (pondělí) v 8.00 na hřišti u školy
návrat: 24. 9. (pátek) do 12.00 ke škole
za kolik: 1 800,- Kč (ubytování s plnou penzí) + 400 Kč (sportovní aktivity),
Celkem tedy 2200,- Kč
kdy:
kde:

!!! Kurz je nutné uhradit nejdéle do středy 15.9. na KONTO ŽÁKA !!!

účast: povinná dle ŠVP (neúčastní se pouze: žáci uvolnění z TEV, z vážných
zdravotních důvodů na písemné doporučení lékaře, v případě akutního
onemocnění)
program: pěší, cyklo a vodní turistika, orientace v terénu dle buzoly a mapy,
orientační běh, zásady táboření a pobytu v přírodě, sportovní a pálkovací hry,
první pomoc v terénu, pravidla bezpečnosti v silničním provozu, …
co sebou: kolo v dobrém technickém stavu a přilba!!!, kompletní sportovní
oblečení (tepláková a šusťáková souprava + 1 náhradní), sportovní obuv (+1
náhradní) - vhodné k turistice i na kolo, pláštěnka, rukavice, čepice, šátek (na
kole a raftu může být zima), oblečení do chaty, přezůvky, spodní prádlo a
ponožky v dostatečném množství, baťůžek (na obě ramena, ne ,,žebradlo“),
sluneční brýle, plavky (bazén v areálu, splutí řeky), kapesníky, osobní hygiena,
elastické obinadlo, léky (které pravidelně užíváš), opalovací krém, repelent
proti klíšťatům, kapesné, průkazka pojištěnce (možno okopírovat), potvrzení
zdravotní způsobilosti, baterka, tužka a hlavně fyzičku a dobrou náladu!!!
VŠE SBALIT NEJLÉPE DO 1 ZAVAZADLA!!!
(odveze p. školník)
NÁVŠTĚVY JSOU BĚHEM CELÉHO KURZU ZAKÁZÁNY!!!

vedoucí kurzu
Jan Balcar

