
 

 

DALŠÍ KING’S CAMP XL JE TADY! 

Příměstský křesťanský tábor, který Vaše děti nadchne. 

Příměstský tábor pro dorost 12 -15 let 

27-letá tradice ve Velké Británii 

nabitý program - hry - soutěže - výtvarné dílny 

Vedeme dorost ke kamarádství a vzájemné úctě. 

 

O čem to bude letos? SUPERHRDINOVÉ BIBLE 
 

Od kdy do kdy? Od pondělí 14. 8. do pátku 18. 8. 2017 denně od 10 - 16:00 hodin. 

 

Kde to bude? V kostele a na zahradě ECM Plzeň 3, v Husově 14 v centru Plzně 

 

Jak se máme přihlásit? 

• do 15. 5. 2017 doručte vyplněnou přihlášku s posudkem od lékaře 

• zašlete na účet účastnický poplatek 

Přihlášku a posudek doručte buď osobně Petře Kolouchové ve sboru ECM Plzeň 3, 

nebo e-mailem na: kvitek.plzen@volny.cz (dorost z ECM může předat Pavlovi 

Wittnerovi) Přihláška bez zaslání peněz je brána jako rezervace. 

 

Kolik to stojí a jak to zaplatit? Při platbě do 15. 5. 2017 je cena 1100Kč za 1. dítě, 

1000Kč za 2. dítě a 950Kč za každé další dítě. (Pokud pojede 1 sourozenec na KC platí 

700,- a druhý na KCXL tak 1000,-) Při pozdější platbě je cena o 100Kč více. Peníze 

zašlete na účet číslo: 2200365919/2010. Jako var. symbol uveďte rodné číslo dítěte a do 

zprávy pro příjemce napište: KC + jméno vašeho dítěte. (Pokud by cena akce byla 

důvodem, proč by se vaše dítě nemohlo účastnit, dejte nám, prosím, vědět.) 

 

Co když nám do toho něco vleze? Do konce května je možné přihlášeného bezplatně 

odhlásit. Po tomto termínu bude účtován storno poplatek 200Kč, pokud nebude 

důvodem odhlášení nemoc potvrzená lékařem. 

 

Další informace: Stravování - zase bude zajištěna kvalitní dopolední a odpolední 

svačina, včetně pitného režimu. Obědové menu klasická česká kuchyně včetně 

polévky z dílny, tedy kuchyně našich osvědčených a zkušených kuchařek Helči a 

Růži. Přihlášeným zašleme v červnu podrobné informace. 

 

Hlavní vedoucí tábora: Filip Jandovský, e-mail: filip.jandovsky@gmail.com 

Zajišťuje: Kvítek Plzeň z., Husova 14, 30100 Plzeň.  

Web: www.kvitekplzen.cz IČO: 68784881, Č. účtu: 2200365919/2010 

 

 

 

 

http://www.kvitekplzen.cz/


 

 

 
Kvítek Plzeň z.s., Husova 14, Plzeň 301 24 IČO 68784881, www.kvitekplzen.cz 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 
 
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………….….……  
Datum narození …………………………………………….…...……..  
Adresa místa trvalého pobytu ……………………………………………………………………  
Část A) Dítě k účasti na zotavovací akci  
a) je zdravotně způsobilé *)  

b) není zdravotně způsobilé *)  

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *) 
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
Posudek je platný 12 měsíců od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.  
Datum posledního přeočkování  
proti tetanu: ______________  
Část B) potvrzení o tom, že dítě  
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE*)  
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 
……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..  

d) je alergické na 
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..  

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….......................  
………………………… …………………………..  
Datum vydání posudku podpis, jmenovka lékaře  
razítko zdrav. zařízení  
Poučení: Proti části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho 
přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem 
zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá 
odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla 
posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.  
Jméno a příjmení oprávněné osoby ……………………………………  
Vztah k dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):  
……………………………………………………………  
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne …………….  
………………………….  
Podpis oprávněné osoby  
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ………………………….  
(stvrzuje se přiloženou „doručenkou“)___________________________________________  
*) nehodící se škrtněte 


