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Kartička zdravotní pojišťovny u 15+ občanský průkaz
Změna odjezdu: 26.10.2018 v 15:36 z Rokycan. Sraz na vlakovém nádraží v Rokycanech v
15:20. Příjezd do Liberce v 19:35.
Na první den zabalte dětem svačinu a večeři.
Max. rozměry zavazadel dané dopravcem.
◦ Batoh/kufr o rozměrech max. 30X60X80 cm. jako hlavní zavazadlo do zavazadlového
prostoru autobusu.(V případě že bude větší zaplatíme přirážku.) Zavazadlo musí mít
cedulku s údaji: Jméno, příjmení, adresu bydliště a cílovou stanicí. (26.10.Liberec –
30.10. Praha)
◦ Příruční zavazadlo do autobusu a na výlety o rozměrech max. 15X25X35 cm. na
svačinu, pití a doklady.
◦ Žádné jiné igelitky, boty přivázané za tkaničky, karimatky na šňůrce divoce se bimbající
- ZÁKAZ!
Spací pytel, oblečení na spaní a karimatku (zabalit do zavazadla),
Dvojí obuv: Turistická obuv na výlety a sálovou obuv nebo tenisky co mají děti na tělocvik
do školy. Tyto boty budeme mít zároveň jako přezůvky do šaten a ostatních vnitřních
prostor školy na Broumovské v Liberci, kde budeme ubytováni.
Oblečení vhodné na turistiku, sportovní oblečení do tělocvičny na míčové sporty a na
gymnastiku, plavky, pláštěnku, hygienické potřeby, ručník a sprchový gel.
Láhev na pití, hrníček, lžičku, mističku na cerálie, blok a tužku na sportovní teorii
Případné osobní léky musí být odevzdáno (s popisem a jménem dítěte) a nahlášeno
vedoucímu soustředění (Karel Nekut) na nádraží v Rokycanech.
Není vhodné dávat dětem cenné věci – náušnice, řetízky, prsteny. Mobily, tablety,
notebooky, herní konsole atd. Nechejte prosím doma! Za jejich ztrátu neneseme
zodpovědnost.
Za TJ Litohlavy Karel Nekut

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jménem : ………………………………....................
Rodné číslo:…………………….. bytem:…………………………………………………….
Změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik
ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno účastnit se oddílového soustředění TJ Litohlavy v termínu 26.10. - 30.10. 2018
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V:…………………. Dne : …........................
……………………………………………….
podpis zákonných zástupců dítěte

