CYKLISTICKÁ EXPEDICE PŘIHLÁŠKA/INFORMACE

Schrődingerův institut připravil pro děti od 8 do 15 let
pětidenní cykloturistický tábor „EXPEDICE PRO DĚTI“.
Na kole nás čeká něco málo přes 100 km ve čtyřech
etapách. Vyjíždíme z Rumburku a našim cílem bude,
dostat se do Doks. Trasa expedice není nijak fyzicky
náročná, vede z větší části po lesních zpevněných cyklostezkách, avšak je potřeba, aby byl účastník
zvyklý na fyzickou námahu. Děti jedou nalehko s malým batůžkem se svačinou a pitím. Ostatní věci
(stany, zavazadla, odpadlé cyklisty) veze doprovodné vozidlo, které bude také sloužit k doplňování jídla
a pití během denních etap. Expedici vedou instruktoři s praktikanty.
O užívaných lécích, alergiích apod. informujte prosím v přihlášce! V případě neúčasti je nutné dítě
neprodleně omluvit.
Pokud využijete nabídku Institutu, musíte odeslat níže předepsanou, doplněnou a podepsanou
přihlášku na emailovou adresu: jana.trojanova@sinstitut.cz, nebo osobně do kanceláře SI: Palackého
205, Rumburk (v patře nad bývalou firmou ComTel). Tel. kanceláře SI: 603 245 775. Posledním krokem
bude platba buď hotově v kanceláři SI, nebo bankovním příkazem č.ú.: 1071695800227/0100,
variabilní symbol: 1212017 do poznámek prosím uveďte EXPEDICE a jméno dítěte.
Cena pro členy SI 1.200 Kč / Cena pro nečleny SI 1.500 Kč
(Uvedená cena je za celou expedici, peníze budou použity na stravu 5x denně, pitný režim, ubytování v
kempech, vstupy, atrakce (výlet lodí, šlapadla, atrakce). Tato cena je dotovaná Institutem a musí být
uhrazena před zahájením expedice nejpozději do 21. srpna).

Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017
Informace k odjezdu a příjezdu:
Odjezd: pondělí 28. srpna v 8:00 hodin Rumburk od vlakového nádraží.
Příjezd: pátek 1. září v odpoledních hodinách (čas upřesníme) Rumburk vlakové nádraží.

Případné dotazy a bližší informace u instruktorů:
Matěj Jindřich: matej.jindrich@sinstitut.cz nebo tel. čísle: +420 732 188 425
Jana Trojanová: jana.trojanova@sinstitut.cz nebo tel. čísle: +420 733 116 053

Závaznou přihlášku odevzdat nejpozději do 18. srpna 2017
Platbu uhradit nejpozději do 21. srpna 2017
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VŠOBECNÉ STORNO PODMÍNKY PŘI KONÁNÍ AKCÍ SI

Vícedenní příměstské/pobytové akce:
V případě náhradníka bude vrácená celá částka.
a)
odhláška do 25 dnů před zahájením pobytové akce – uhrazená hodnota poukazu
bude vrácena ve výši 100%
b)
odhláška do 7 dnů před zahájením pobytové akce – uhrazená hodnota poukazu bude
vrácena ve výši 50%
c)

odhláška v den nástupu pouze z důvodu nemoci těsně před nástupem na tábor

doložená lékařským potvrzením - uhrazená hodnota poukazu bude vrácena ve výši 80% (v
tomto případě může být také sjednán pozdější nástup do tábora).
d)

V ostatních případech propadá uhrazená hodnota poukazu ve prospěch

Schrödingerova institutu a tyto finanční prostředky budou použity pro konání tábora, nebo
další činnosti institutu.
Platné od 1. 9. 2015
Bc. Gabriela Doušová, ředitelka SI
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CYKLOEXPEDICE
(pro potřeby cyklistického kempu)
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………….
Adresa:…………………………………………………………………………………….
Datum narození:……………………………r.č:……………………………………
Zdravotní pojišťovna:……………………….Kód:……………………………..
Kontakt na zákonného zástupce dítěte tel:………………………e-mail:………………………….
Upozorňuji na tyto zdravotní problémy, specifické potřeby mého dítěte, na které je potřeba
brát zvláštní zřetel (alergie, astma, omezení, diabetes, atd.). Léky musí být zřetelné označeny
jménem dítěte.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Chronické choroby:…………………………………………………………………………………….
Alergie:………………………………………………………………………………………………………
Specifické potřeby:…………………………………………………………………………………….
Aktuálně užívané léky včetně rozpisu dávkování:
……………………………………………………………………………………


Trpí dítě nevolností v doprav. prostředcích? ANO - NE



Dítě JE - NENÍ plavec (je - uplave alespoň 100 m)




K přihlášce prosím přiložte kopii kartičky pojištěnce
Souhlasím se storno poplatky v případě odhlášení mé dcery/syna z expedice
pořádaného Schrödingerovým Institutem.

Dne…………………………..

…..……………….……………………
Podpis zákonného zástupce
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
(pro potřeby cyklistické expedice)
1. Souhlasím s účastí mého dítěte na expedici pořádaném SI.
2. Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby expedice (jméno, rodné
číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Jsem si vědom/a toho, že na expedici s SI nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by
mohl být tímto pobytem ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti.
4. Beru na vědomí, že léky, které nebudou uvedeny v tomto dotazníku, nebudou dítěti
podávány.
5. Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání
expedice na vybavení SI, popřípadě na vybavení dopravních prostředků. V případě
finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.
6. Prohlašuji, že v případě závažného onemocnění nebo úrazu zajistím odvoz svého dítěte
domů. Jinak bude umístěno do nemocnice v místě kempu.
7. Podpisem souhlasím s pořizováním fotografií a videomateriálu svého dítěte pro potřebu SI
a jejich zveřejněním na webových/facebookových stránkách organizace.
8. Nezatajuji nic, co by mohlo být překážkou plné účasti dítěte na expedici a jsem si vědom/a
právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
9. Souhlasím se storno poplatky v případě odhlášení mé dcery/syna z expedice pořádaného
Schrödingerovým Institutem.
10.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, pokud by toto prohlášení
nebylo pravdivé.

dne ……………………….

………………………...................................
podpis zákonného zástupce
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STAV JÍZDNÍHO KOLA A PŘEVOZ DÍTĚTE
(pro potřeby cyklistické expedice)

Zakroužkujte vhodnou variantu:

1) Můj syn/dcera pojede na kemp s vlastním vybavením (horské kolo s přehazovačkou a funkčními
brzdami + cyklistickou přilbou). Za stav vlastního jízdního kola a cyklistické přilby nesu jako
zákonný zástupce plnou zodpovědnost. V případě, že kolo či vybavení nebude ve vyhovujícím
stavu, dítě se na něm nemůžeme cykloexpedice účastnit!

2) Chtěli bychom zapůjčit jízdní kolo nebo přilbu. V případě úmyslného poškození dítětem se budu
podílet na opravě, a to ve výši 50%.

Dne ………………...............................

Podpis zákonného zástupce ………………………………….

Převoz služební dodávkou:
Souhlasím s tím, aby můj syn (má dcera) ................................. narozený(á) .................. byl v případě
nutnosti přepraven služební dodávkou. Dítě bude sedět na dětském sedáku a bude zajištěn
bezpečnostním pásem.

Dne ………………...............................

Podpis zákonného zástupce ………………………………….
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SEZNAM VĚCÍ A POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

Pokud máte k dispozici malý stan (pro 2-5 osob) budeme rádi za jeho zapůjčení!
Oblečení:
3x triko krátký rukáv
2x triko na kolo
2x mikina
2x mikina na kolo
1x lehká šusťáková bunda
2x kraťasy na kolo
2x dlouhé kalhoty (tepláky, na kolo, na výlet)
2x kraťasy
2x boty (na kolo, na výlet: pevnější obuv)
1x sandále, pantofle do sprch
1x pláštěnka
1x plavky
4x spodní prádlo, ponožky
1x věci na spaní do spacáku (mikina, tepláky)
2x ručník, osušku k vodě
1x pokrývku hlavy
1x sluneční brýle (vhodné)


hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, mýdlo, šampón, opalovací krém, repelent…)



doporučujeme cyklistické rukavice



drobné kapesné (předat v obálce/peněžence se jménem dítěte instruktorům)



Léky (pokud má dítě uvedené v přihlášce/předat instruktorům)
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Vybavení:


Jízdní kolo (za stav jízdního kola zodpovídají rodiče), kolo musí mít funkční brzdy a
přehazovačku. Vhodný je košík na lahev s pitím. Pokud kolo nebude splňovat námi předepsaný
technický stav, nemůže se na něm vaše dítě zúčastnit naší expedice. V případě zájmu můžete
využit zapůjčení kol od SI.



Povinná cyklistická přilba (možnost zapůjčit od SI).



Malý batoh (na svačinu, pláštěnku...)



Lahev na kolo popř. do batohu



Baterka (čelovka), zadní blikačka na kolo



Spacák, karimatka, popř. malý polštářek



Ešus (plastová miska), hrnek, příbor

Léky prosím označte jménem dítěte a přesným dávkováním. Pokud jste neodevzdali/nepřeposlali kopii
kartičky pojištěnce, tak jí prosím odevzdejte některému z instruktorů při ranním setkání. Kapesné dle
uvážení, cca 100/200,-Kč odevzdejte v obálce/peněžence se jménem dítěte též instruktorovi.
Předejdeme tak ztrátě a řešení nepříjemné situace (krádeži).
Většinu času budeme trávit na kole, nebo společnými aktivity, proto si přejeme, aby telefony, tablety
a herní konzole nechaly děti doma. Jedeme si užít společný týden a toto zařízení nebude potřeba.
Chceme, aby děti případný volný čas trávily společně. Nechceme, aby koukaly do telefonů a ignorovaly
okolí (potažmo vedoucí, kteří se jim snaží něco předat), proto na expedici nejedeme! V případě, že
někdo telefon doveze, bude zabaven a uložen u vedoucího. Budeme rádi, když náš požadavek
pochopíte a dětem ho vysvětlíte. Předejdeme tak i možné ztrátě či poškození a tím vzniklým potížím.
Elektroniku jim nahradíme programem a doprovodnými aktivitami. V případě nutnosti bude k dispozici
můj telefon. Kdyby se stalo cokoliv vážného, určitě bychom Vás kontaktovali. Děkuji za pochopení a
akceptování naší prosby.
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