
 

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ 
JIČÍN 13. – 14. 4. 2013 

 
 
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………… Narozen(a) ……………… 
 
Adresa (včetně PSČ)… ......................................................................................................  
 
Prohlašuji, že je dítě úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na plavecké 
soustředění, není žádná infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil 
dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický nebo lékařský dohled.   
 
Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby 
z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 
 
Adresa pobytu rodičů v době soustředění ............................................................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
Telefon, na kterém budou rodiče po celou dobu soustředění k dosažení: ...........................  
 
  ...........................................................................................................................................  
Upozorňuji u svého dítěte na: 
 
Zdravotní problémy: ............................................................................................................  
 
  ...........................................................................................................................................  
 
Alergie: ................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
Jiné zvláštnosti: ...................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
Léky: (musí být popsány: jméno, jak užívat a kdy, na co léky užívá!)  .................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
Moje dítě je úrazově pojištěno u: .........................................................................................  
 
 ............................................................................................................................................  
 
V případě onemocnění dítěte, po domluvě se zdravotnicí, zajistím v nejkratší možné 
době jeho odvoz ze soustředění domů. 
 
 

Dne …………………………… Podpis rodičů  ..........................................................................  
 

 
 
 



 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 na soustředění si dítě přinese: 2x plavky, 2x ručník, mýdlo, obuv do bazénu, ploutve, 
plaveckou čepici, plavecké brýle (věci budou uloženy v pevné tašce nebo batohu, ne 
v igelitce) 

 pro pobyt v tělocvičně: tenké tepláky, triko s krátkým rukávem, spodní prádlo, 
uzavřené přezůvky  

 pro pobyt venku vhodné oblečení, omyvatelnou lahev na pití!, baťůžek na svačinu 

 na spaní: karimatku, spacák, pyžamo, oblíbenou hračku, dále hygienické potřeby 

 ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny 

 Vaše dítě by si nemělo přinést cenné věci (peníze, zlato, stříbro, mobily, atd.) a 
zvláště si je nenechávat v šatnách. PK AQUA Poděbrady nepřebírá zodpovědnost za 
cenné věci! 

 stručný harmonogram: 
sobota – sraz v 8,00 na autobusovém nádraží Poděbrady, odjezd v 8,30 směr Jičín, 
dopolední trénink, oběd, odpočinek, odpolední trénink, svačina, hry venku nebo 
v tělocvičně dle počasí, večeře, hry v bazénu, hygiena, spánek 
neděle – snídaně, trénink, svačina, hry, oběd, odpočinek, trénink, svačina, odjezd 
z Jičína v 15,50, příjezd do Poděbrad na autobusové nádraží v 16,33. Pitný režim je 
zajištěn po celou dobu pobytu. 

 poplatek ve výši 1 250,- Kč/dítě uhraďte prosím na účet č. 246677572/0300, 
variabilní symbol 222. Poplatek za soustředění je splatný nejpozději do 10. 4. 2013. 
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno člena kvůli identifikaci platby. Přihlášku 
prosím odevzdejte nejpozději do 8. 4. 2013. 

 beru na vědomí, že PK AQUA Poděbrady nepřebírá zodpovědnost za mobilní 
telefony a další cenné věci 

 beru na vědomí a souhlasím s tím, že fotografie ze soustředění budou uveřejněny 
na www stránkách PK AQUA Poděbrady 

 beru na vědomí, že PK AQUA Poděbrady neuzavřela úrazové pojištění, protože 
předpokládá, že tak učinili rodiče dětí 

 
 

 


