PřIhláška na POLÁRKU 2021
na střediskové chalupě BAŘINKA ve Velkých Karlovicách
zajišťují oldskauti

•
•
•
•

Sraz v pondělí 27.12.2021 v 7:30 na vlakovém nádraží na Vsetíně (odjezd 7:55).
Návrat skautů a skautek ve čtvrtek 30.12.2021 v 15:46 na Vsetín.
Návrat světlušek a vlčat v úterý 28.12.2021 v 16:22 na Vsetín.
S sebou: věci na vícedenní výpravu (viz sestka.eu), netřeba karimatku - spí se na matracích, přezůvky(!),
pití, svačinu a oběd na první den (společná bude až večeře) + vánoční cukroví na společné hodování,
kopie kartičky pojištěnce, prohlášení o bezinfekčnosti.
• Z důvodů epidemiolog. situace, budeme požadovat provedení AG testu na místě srazu, testy zajistíme.
• Cena výpravy: 500 Kč/4 dny, 200 Kč/2 dny.
Přihlášku s poplatkem je třeba odevzdat nejpozději do 23. prosince 2021 (Oddílové Vánoce) rádci družiny
nebo vůdci. Pozor, i když dobrých lidí se vejde, Bařinka není nafukovací. Kdo dřív přijde…
Kontakty na vedení výpravy: Dazul - 737 249 211 || Kikina - 728 485 112 || Klíště - 776 160 746
____________________________________________________________________________________
Prohlášení o bezinfekčnosti (musí být vyplněno, datováno a odevzdáno až v den odjezdu)
Prohlašuji, že (moje dcera/syn) ………………………………………………………..………………………..……… narozen/a ………………………………………….
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota atd.), neprojevují se u ní a v posledních dvou týdnech
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a
hygienik ani ošetřující lékař jí nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišla tato osoba do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s vymezením osob s rizikovými faktory (viz níže) a s doporučením, abych
zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na výpravě.
Uvedená osoba je schopna se zúčastnit skautské výpravy v termínu: ………………………………………………………………………………………
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé.

V ……………………………..…… dne …………………………………

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné
domácnosti.

____________________________________________________________________________________
Přihláška* na vícedenní výpravu v termínu 27. - 28. 12. 2021 (SvVl) / 27. - 30. 12. 2021 (skauti/ky)**
* odevzdat nejpozději do 23. 12. 2021 s účastnickým poplatkem

** zakroužkujte datum, ve kterém se Vaše dítě zúčastní výpravy

Jméno a příjmení, přezdívka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Zákonný zástupce - jméno, tel. číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………….
V ……………………………..…… dne …………………………………
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………
____________________________________________________________________________________

