
Vážení rodiče, 
 

Inzulínek, z. s. ve spolupráci se zdravotnickým týmem Dětské kliniky Fakultní nemocnice 

Olomouc a Nemocnice Hranice pořádá letní edukační dia-tábor. 

 

Cíl: Léčebný režim včetně výchovných lekcí diabetologie s maximálním využitím 

sportovních, turistických a jiných aktivit. 
 

Personál:  Zdravotnickou péči poskytují 3 dětští lékaři a 2 zkušené zdravotní sestry. Táborový 

program zajistí 8 sportovně-pedagogických vedoucích a instruktorů. 
 

Termín: Od soboty 6. 8. do soboty 13. 8. 2022. 
 

Místo pobytu: Hotel Reoneo, Vernířovice 154, 788 15 Velké Losiny. 
 

Ubytování:  V budově hotelu ve 2- až 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
 

Stravování: V jídelně hotelu, 6x denně, dietní, pro celiaky též bezlepkové. Po celý den je 

zajištěn dia pitný režim a také sladké jídlo a pití na řešení hypoglykémií. 
 

Doprava: Autobusem tam i zpět. 
 

Odjezd v sobotu 6. 8. 2022 v 10:00 hod. od Dětské kliniky FN v Olomouci. 
 

Návrat v sobotu 13. 8. 2022 okolo 14:30 hod. opět k DK FNOL. 
 

Je třeba, aby se rodiče dostavili včas a předali a převzali si dítě osobně. 

Individuální dopravu dítěte na tábor musí rodiče předem nahlásit (viz předposlední 

bod „Kontakt“), stejně tak je nutné domluvit si případný nástup po trase a také 

pozdější příjezd či dřívější vyzvednutí dítěte z tábora. 
 

Úhrada: Účastnický poplatek za tábor uhraďte bankovním převodem do 2. 8. 2022. 
 

 Číslo účtu:  2601784305/2010 (Fio banka) 

 Částka:  3.000 Kč 

 Variabilní symbol: datum narození dítěte 
 

Pokud Váš zaměstnavatel přispívá na rekreační pobyty dětí, je možno po domluvě 

(viz „Kontakt“) vystavit fakturu, příp. potvrzení o úhradě tábora. 
 

Storno: V případě odhlášení v době do 7 dnů před zahájením tábora si organizátor ponechá 

již vynaložené náklady, které odečte ze zaplaceného poplatku, po tomto termínu 

celý poplatek, pokud rodič nebo organizátor nesežene náhradníka. Při předčasném 

odjezdu dítěte z tábora se peníze nevrací. 
 

Upozornění: Prosíme rodiče, jejichž dítě mezi zasláním přihlášky a odjezdem na tábor 

přešlo/přejde na léčbu inzulínovou pumpou nebo mu byla/bude nově zjištěna 

celiakie, aby tuto skutečnost co nejdříve oznámili na níže uvedený kontakt. 
 

Doporučení: Návštěvy dětí na táboře se nepovažují za vhodné vzhledem k pestrosti programu. 

Dítě je nutno vybavit potřebami dle přiložených Pokynů. Uvítáme drobné dárky 

pro děti ze strany rodičů či z okruhu Vašich známých, zaměstnavatelů a jiných 

sponzorů. 
 

Důležité: Všechny děti, které používají senzory, je budou mít nastřelené z domu a každé dítě 

s sebou bude mít navíc 1 náhradní senzor. 

 



Dokumenty: Při předávání dětí u autobusu, příp. v místě tábora, budeme vybírat: 
 

1) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole 

v přírodě potvrzený od praktického lékaře dítěte. Nezapomeňte prosím 

dokument vyplnit i v bodě 5. nazvaném Oprávněná osoba, kde potvrzujete 

převzetí posudku od lékaře. Akceptujeme také tiskopis, který jste si nechali 

lékařem potvrdit např. pro účast dítěte na škole v přírodě. Důležité je, aby 

posudek nebyl starší než 2 roky od posledního dne letošního tábora a aby 

obsahoval všechny údaje uvedené ve formuláři posudku, který máte přiložen 

k těmto informacím. Často se stává, že praktický lékař vytiskne posudek přímo 

z programu ve svém počítači - není v tom nejmenší problém, nepotřebujeme 

posudek na "našem" formuláři, ten posíláme jen pro případ, že Váš lékař bude 

posudek vyplňovat ručně. Na konci tábora budou posudky účastníkům vráceny. 

Upozorňujeme, že na tábor můžeme dle zákona přijmout pouze dítě, které je 

zdravotně způsobilé k účasti na něm a podrobilo se stanoveným pravidelným 

očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
 

2) Potvrzení o diagnóze pro účast dítěte na letním edukačním dia-táboře 
vystavené diabetologem (nikoli praktickým lékařem). Jedná se o formulář, který 

jste pravděpodobně získali společně s nabídkou tábora a přihláškou, takže 

mnozí z Vás jej už máte potvrzený. Pro ostatní uvádím, že tento tiskopis je 

vyžadován ministerstvem zdravotnictví, které na pobyt poskytuje dotace, a musí 

být orazítkován a podepsán ošetřujícím diabetologem dítěte. Pokud jste 

potvrzení zaslali společně s přihláškou, není třeba ho dokládat znovu. 
 

3) Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti - před odjezdem 

vyplní a podepíše jeden z rodičů, datum uveďte buď 5. nebo 6. 8. 2022. 
 

4) Zmocnění a určení osob oprávněných dle zákona o zdravotních službách 
podepsané alespoň jedním rodičem. Od 1. dubna 2012 je účinný zákon 

o zdravotních službách, na jehož základě začala zdravotní zařízení požadovat 

písemné souhlasy rodičů dětí, a to prakticky u každého ošetření (kromě případů, 

kdy jde o tzv. neodkladnou péči). To může být problém např. v případě ošetření 

nezletilého účastníka tábora, kdy nemusí být jednoduché rodiče sehnat. Z tohoto 

důvodu si coby organizátoři tábora necháváme od Vás rodičů potvrdit výše 

uvedený formulář, který by měl situaci usnadnit. Doplňujeme ještě, že MUDr. 

Darina Aleksijević, MUDr. Petra Venháčová (obě Fakultní nemocnice 

Olomouc) a MUDr. Jitka Gadasová (Nemocnice Hranice), které budete 

zmocňovat, jsou táborovými lékařkami, Martina Fidermáková a Monika 

Kuncková potom táborovými sestřičkami (obě pracují jako zdravotní sestry na 

Dětské klinice FN Olomouc). 
 

5) Informovaný souhlas s podmínkami účasti na táboře pro diabetické děti 
vyplněný a podepsaný jak účastníkem, tak i jeho zákonným zástupcem. 

 

Bez jakéhokoli z těchto tiskopisů (vyplněných a potvrzených) se dítě nebude 

moci tábora zúčastnit. 
 

Kontakt: Alena Kadlčáková, Klivarova 1, 750 02 Přerov, mobil: 604 44 00 23, e-mail: 

inzulinek@inzulinek.cz. 


