Díl A – Zašlete na e-mail (Ranckami@seznam.cz) provozovatele
Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele této akce.

Provozovatel: Ranč Kami z.s., Srbeč, 270 65, IČO 08038881

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ PRÁZDNINY U KONÍ 2022
Přihlašuji své dítě na letní prázdniny u koní na Ranči Kami z.s. v termínu (vybraný termín označte):
1. Turnus 24.7. – 29.7. 2022
2. Turnus 7.8. – 12.8. 2022
3. Turnus 21.8. – 26.8. 2022

Jméno a příjmení dítěte: ...................................................................................................................
Datum narození: .....................
Rodné číslo:………………………/………………
Bydliště včetně PSČ:........................................................................
Zdravotní pojišťovna dítěte: ………….…...
Jméno otce (zák.zást.)..................................................... tel. ................….............
Jméno matky (zák.zást.) ................................................. tel. ................…................
Kontaktní e-mail:……………………………………………………………….………………
Prohlašuji, že mé dítě dovede – nedovede plavat. Souhlasím – nesouhlasím, aby se mé dítě koupalo v
soukromém bazénu v areálu.
Dále upozorňuji na následující zvláštnosti týkající se mého dítěte………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Svým podpisem stvrzuji závazné přihlášení dítěte na pobyt a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami a
informacemi pro rodiče, které jsou nedílnou součástí přihlášky. Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte mu umožňuje účast na
letním jezdeckém pobytu. Beru na vědomí, že pokud se dítě bude chovat nevhodně vůči dětem, instruktorům nebo koním,
ihned si jej z tábora odvezu bez náhrady. Dále beru na vědomí, že v případě, že dítě nenastoupí na pobyt, bude mi
účtován stornopoplatek ve výši ceny pobytu před slevou (lze však převést na náhradníka).
V případě, že z důvodu vládního nařízení nebude možné akci na straně Provozovatele zajistit, bude celá
uskutečněná úhrada za akci vrácena na účet, ze kterého byla hrazena.
Souhlasím se zveřejněním fotografií pořízených během tábora na webových stránkách, Facebooku Ranč Kami z.s
použitím fotek pro propagaci a vyúčtování akcí.

Cena pobytu: 5.000,- Kč.
Slevy: sourozenecká sleva 500,-Kč / každé dítě.
Způsob úhrady:
Pro rezervaci místa uhradím zálohu min. 2.000,-Kč na účet č. 2502056409/2010 do 14 dnů od potvrzení přijetí
přihlášky (e-mailem). Jinak beru na vědomí, že bude přihláška vyřazena.
DŮLEŽITÉ: Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a číslo turnusu. Pokud tak neučiníte, nebude možné
platbu spárovat a místo nebude rezervováno. Doplatek uhradím nejpozději v den nástupu dítěte na tábor.

V............……………

dne...........……

.............................………………
podpis rodiče / zákonného zástupce

Pro přihlášení dítěte nám zašlete vyplněnou a podepsanou 1. stranu přihlášky díl A e-mailem.

DÍL B/1– nezasílejte, přivezte jej s sebou při nástupu dítěte na
pobyt.
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den přijetí na akci).
Jako rodič nebo jiný zákonný zástupce event. jiná fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce
dítěte písemně zmocnil, prohlašuji, že:
dítě:………………………………………………………
narozené dne:………………………………................
bytem trvale:……………………………………………

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k
epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota,
kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomna na akci) do styku s osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému
příslušníku rodiny žijícímu s ním v jedné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.
c) ve 14 dnech před odjezdem nepobývalo dítě v zahraničí, v případě, že ano, tak
kde:………………………………………………………………

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.

V……………………………... dne …………………………..
…………………………………...
Jméno a podpis zákonného zástupce
Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora:
Tel. do zaměstnání: ………………………… Tel. domů:………………………………

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona o ochraně veřejného zdraví dokládá nejen dítě, ale i všechny osoby
účastnící se na akci, tj. vedoucí, instruktoři a další osoby přítomné na akci.

DÍL B/2– nezasílejte, přivezte jej s sebou při nástupu dítěte na
pobyt.

Doplňující informace:
Podle záznamů dětského lékaře dítě prodělalo tyto nemoci:
………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………….
Byl(a) očkován(a) proti:
………………………………………………….…………………………………………………....
………………………………………………….………………………………………………..…..
Dítě bude užívat na táboře tyto léky:………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….
Dítě je plavec / neplavec (zakroužkujte, nehodící se škrtněte).
Zvláštní upozornění : ………………………………………………….…………………….……
…………………………………………………………………………………………..…………..
(Vypište případné alergie, a podobně)

Telefonní spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na táboře:

Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve všem
pokynům vedoucích.
Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Prohlašuji, že jsem si vědom(a)
všech rizik spojených s jízdou a péčí o koně a souhlasím s tím, aby se mé dítě zúčastnilo tohoto tábora, kde
bude v přímém styku se zvířaty.

Dne:

podpis zákonných zástupců:

Prohlášení musí být vyplněno před začátkem tábora a dítě je povinně odevzdá spolu s průkazem pojištěnce
zdravotní pojišťovny (kopií) a potvrzením od lékaře první den tábora.

INFORMACE PRO RODIČE – věnujte jim náležitou pozornost !!!
Provozovatel: Ranč Kami z.s., Srbeč 8, 270 65 Srbeč, IČ: 08038881
Adresa : Ranč Kami z.s, jméno dítěte
Srbeč č.p 8, 270 65
(doporučujeme dětem psát, děti se na poštu od Vás těší )
Přihlášky- postup:
1. Pro přihlášení dítěte nám zašlete díl A přihlášky (jen 1 stranu) - nejlépe e-mailem
2. Na Váš e-mail bude potvrzeno přijetí přihlášky.
3. Poté uhraďte do 14 dnů zálohu ve výši minimálně 2.000, -Kč. Do zprávy pro příjemce udávejte
jméno dítěte a číslo turnusu. Jinak nelze Vaši platbu identifikovat! Číslo účtu je uvedeno na
přihlášce.
4. Doplatek ceny bude uhrazen v den nástupu dítěte na tábor.
Potvrzením přijetí přihlášky a připsáním zálohy na náš účet je Vaše přihláška potvrzena.

Pokud bude vše v pořádku, nebudeme Vás již kontaktovat.
Kontaktní telefony na instruktory obdržíte na místě při předání dítěte.
Při nástupu je třeba odevzdat celý díl B přihlášky, vyplněný a datovaný ne dříve, než 1 den
před nástupem a kopii lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k pobytu na táboře,
kartičku zdravotní pojišťovny.

Stornopoplatky: v případě, že dítě nenastoupí na pobyt (jakýkoliv důvod – zdravotní, rodinný,
karanténa atd.), bude účtován stornopoplatek ve výši ceny pobytu. Je možné přenést rezervované
místo na náhradníka.
V případě, že z důvodu vládního nařízení nebude možné akci na straně Provozovatele zajistit,
bude celá uskutečněná úhrada za akci vrácena na účet, ze kterého byla hrazena.
Místo nástupu: Srbeč, 270 65, okr. Rakovník , za hřbitovem.
Nástup vždy v neděli v 18:00 hod. Odjezd vždy následující pátek do 18:00 hodin.
Dítě je povinen předat a zpět převzít zákonný zástupce, nebo osoba jím pověřená.
Program: Společné skupinové hry a soutěže, táboráky, koupání, vycházky do přírody, každý den (kromě dne
nástupu) ježdění na koni, péče o koně, hry s koňmi, osobní volno, výtvarné činnosti atd. Organizace: Pro děti
od 6 do 16 let. (samostatné děti po zvážení rodičů mohou již od 5 let) Maximální počet dětí v turnusu: 12,
minimální počet dětí pro otevření turnusu: 8.
Počet instruktorek: 5. Instruktorek je v místě pobytu dětí 24 hodin denně, spí ve stanu vedle dětí.
Areál a ubytování: Ubytování ve stanech. Stany po dvou, čtyřech a po šesti dětech. Spaní je rozděleno při
nástupu. Sociální zařízení (WC, sprchy) na místě, vše automaticky osvětleno na pohybová čidla a solár. světly.
K dispozici je klubovna, hřiště, soukromý bazén, venkovní jízdárna, kruhovka, posezení u ohniště, houpačky,
prolézačky, trampolína, klouzačka.
Stravování: 5x denně, pitný režim po celý den. V den příjezdu se začíná večeří, v den odjezdu se končí
obědem. Děti si mohou nakoupit i v místní jednotě.
Koně: K dispozici jsou školní koně a pony pro výcvik dětí. Začátečníci jezdí na dlouhé lonži držené instruktorem
a na koních se střídají dle fyzické zdatnosti, pokročilí jezdí samostatně, vždy pod dozorem. Děti musí mít na
koni vždy helmu a bezpečnostní vestu. Helmu doporučujeme vlastní (třeba cyklistickou, dobře padnoucí), vesty
máme k dispozici v několika velikostech, dětem zapůjčíme.
Další informace: Kateřina Mlsnová , tel: 720 361 776 , Ranckami@seznam.cz
Webová stránka www.ranckami.cz

Co vzít s sebou:
-

kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii
potvrzení o bezinfekčnosti dítěte (díl B naší přihlášky)
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k pobytu na táboře
léky, pokud bere; léky na alergie, pokud je dítě alergické – řádně nadepsané včetně dávkování –

-

dioptrické brýle a čočky, pokud nosí
spací pytel a polštářek
kšiltovku nebo šátek
Baterku nebo čelovku

-

sluneční brýle
opalovací krém
plavky, nafukovací křidélka pro neplavce či špatné plavce
pláštěnku a holínky
teplé oblečení pro případ chladného počasí (bunda, mikina, teplé ponožky)

-

pyžamo a teplé ponožky na noc
spodní prádlo a sportovní oblečení na 5 dnů
tenisky
přezůvky
toaletní a hygienické potřeby (kartáček, pasta na zuby, hřeben, mýdlo, šampon, ručník, osuška) -

-

repelent

-

kapesné není třeba (maximálně ale 200,-Kč)

-

knížku, oblíbené DVD a podobně
láhev na vodu
Na koně:

-

rajtky nebo legíny (ne ze syntetického materiálu)
jedny starší tepláky a triko na práci u koní
triko s dlouhým rukávem
kotníčkové sportovní boty
helmu (jezdeckou nebo cyklistickou) – lze zapůjčit, ale lepší je vlastní 100% padnoucí

Co s sebou nebrat:
-

cennosti
šperky
finanční hotovost
jakékoliv zbraně včetně nožů a kapesních nožíků

-

nepřiměřené množství cukrovinek
nadměrné hračky, živá zvířata (kromě sebe samých ☺ )

-

mobilní telefon a další elektroniku NECHTE DOMA. Tábor si děti užijí více off-line. Pokud
dětem budete chtít zavolat, dostanete při nástupu kontakt na instruktorky, které budou
mít telefon stále k dispozici. Budou Vám moci od nich také kdykoliv zavolat.

•
•
•

pláštěnka a holínky nejsou ostuda, ale nutnost !!!
doporučujeme všechny věci označit
návštěvy z hygienických a organizačních důvodů nejsou dovoleny

