Vyplněný formulář ne starší jednoho dne přineste s sebou na začátek TECHKEMPU 2016.
Prohlášení rodičů o schopnosti dítěte absolvovat TECHKEMP 2016
Potvrzení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že podle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je
jméno a příjmení: …………………………………………….
narozen/a: .................................................................
bydlištěm: ..................................................
Tel. rodiče: .........................................

TECHKEMPU se zúčastní od 11.7. do .............

schopen/na zúčastnit se příměstského tábora TECHKEMP 2016 v termínu 11. - 16.7. 2016

- bez omezení

- s omezením

(nehodící se škrtněte)

Zde napište případné chronické nebo alergické onemocnění Vašeho dítěte, které by si mohlo
vyžádat omezení při absolvování tábora:

Seznam léků, které dítě bude mít s sebou a odevzdá zdravotníkovi akce (lék + dávkování):

Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti změnu režimu a
okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledním týdnu
přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom/a
právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

Datum: ………………..

Podpisy zákonných zástupců: ………………………………

………………………………

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE
( předává se při 1.příchodu na TECHKEMP – bez potvrzení nelze dítě přijmout)

Jméno a příjmení dítěte: ...……………………………………………………………………
Bydliště:..…….....………….....................................................................................................
Datum narození:…………………………... Zdravotní pojišťovna:…………….……………
Telefon rodiče:.............................................

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE :
(Lze předložit i kopii platného potvrzení od lékaře, které bylo již vydáno např. pro školu
v přírodě nebo jiný tábor)
Dítě užívá pravidelně tyto léky:

Alergie:

Prodělané vážné choroby:

Fyzické omezení:

Potvrzuji, že dítě je schopno zúčastnit se zotavovací akce typu příměstského tábora.

V……………………… dne ……………

………………………………
razítko a podpis lékaře

UPOZORNĚNÍ: Potvrzení od lékaře vracíme na žádost dětem při ukončení TECHKEMPU. Pokud se
dítě již účastnilo dětské skupinové akce a máte k dispozici podobné vyjádření lékaře, můžete předložit
i kopii tohoto potvrzení.

Gratulujeme Ti!
Úspěšně ses přihlásil na zkoumálkovský Techkemp 2016. Techkemp je akce pro
Zkoumálky a jejich kamarády od 11.7. do 16.7.2016. Aktivity začínají každý den v
9:00 (škola bude otevřená v 8:30) a končí v 17:00. Z pátku na sobotu plánujeme
přespání ve škole s nočními pokusy s tím, že v sobotu budeme končit před
polednem. Kromě zábavy zajišťujeme oběd ze školní jídelny a pití po celý den. Je
potřeba mít přiměřenou svačinu. Bude se o Tebe starat tým otrlých pečovatelů,
přesto si vyhrazujeme právo vyloučit z Techkempu 2016 "velmi zlobivé" adepty (ty
"mírně a středně zlobivé" řešíme sami). Dost času budeme trávit venku v přírodě i v
laboratoři u pokusů, zařádíme si i v tělocvičně. Vždy min. den dopředu se dozvíte, co
budeme dělat (např. barevné ohně, dýmovnici, zajímavou chemii, přírodovědný výlet,
večerní mejdan …)
Seznam doporučených věcí:
přezůvky, obuv do tělocvičny, kelímek na pití, pokrývku hlavy, šátek, tužku a blok na
poznámky, plášť a oblečení (které může utrpět újmu), občas řádíme s vodou a
hadicí, tak alespoň náhradní tričko – vše si můžete nechat v sáčku ve škole
Věci na páteční přespání:
spacák, karimatka, polštářek, hygiena, funkční svítilna
Nezapomeňte do 27.6.2016 poprosit rodiče o zaplacení Techkempu, nejlépe na účet
SRPŠ naší školy.
Informace pro platbu na účet: částka 2.500,- Kč, č.účtu 107-3827450257/0100,
var. symbol rodné číslo účastníka, do textu prosím uveďte jméno a příjmení
účastníka.
Zkoumálkův tým

Pokusnické aktivity a celoroční činnost Zkoumálka ALFA ve školním roce 2015/2016 podporuje

TECHKEMP 2016 navazuje na projekt
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
CZ.1.07/1.1.00/44.0011

