
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ
založeno 1927

KARLOV POD PRADĚDEM 2022

Termín:                                   4. - 8. 7. 2022
Místo pobytu:                         Chata Moravice
Čas odjezdu:                           13:30 hodin parkoviště u OÚ
Předpokládaný čas návratu:    cca. 16:00 hodin

Všechny děti budou mít kartičku zdravotní pojišťovny, kterou při nástupu do autobusu 
odevzdají společně s tímto listem vedoucímu. Děti, které mají občanský průkaz, ho musí 
mít sebou.

Pokud dítě užívá léky, či je alergické a užívá léky, tak je odevzdá vedoucímu řádně 
popsané na co jsou a jak se užívají. Pokud dítě mělo v minulosti i ojedinělé problémy s 
alergií dejte dítěti příslušné léky a informujte vedoucí. Stává se, že dítě o alergii ví, ale 
rodiče vedoucí neinformují a ti pak neví jaké léky dítěti mohou dát.
Dítěti, kterému bývá špatně v autobusu, prosím dejte Kinedril a informujte nás o tom.

Děti by sebou měly mít hygienické potřeby, minimálně 2 roušky nebo respirátory, plavky,
neplavci rukávky nebo plavací kruh, deštník nebo pláštěnku, kšiltovku nebo klobouk, 
sportovní obuv a oblečení dle uvážení rodičů, baterku, repelent a opalovací krém nejlépe 
voděodolný. V pokojích jsou peřiny s povlečením, spacák není nutný.
  
Nedávejte prosím dětem sebou cenné předměty ( MP3 přehrávače, šperky atd.) a větší 
obnosy peněz, za jejich ztrátu neručíme! Mobilní telefony mít můžou, ale tablety a 
notebooky nedoporučujeme. Návštěvu rodičů na letním pobytu nedoporučujeme. Mějte 
ohledy na děti za nimiž nikdo nepřijede.

Svým podpisem potvrzuji, že dítě nepřišlo v uplynulých 3 týdnech do styku se žádnou 
infekční chorobou. 
V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkajících se zdravotního stavu dítěte, přebírají 
rizika s tímto spojená rodiče dítěte! V případě onemocnění dítěte během pobytu, nebo při 
hrubém porušení kázně, zajistí rodiče na žádost vedoucích okamžitý odvoz dítěte z letního 
pobytu. 
 

     …...........................                 …..................…..........
                     Jméno dítěte                                        Podpis zákonného zástupce
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