
Přihláška na letní edukační dia-tábor (Pod Šaumburkem, Rajnochovice, 7. – 14. 8. 2021) 
 

Přihlašuji závazně své dítě na letní dia-tábor spojený s výukou o diabetu. 
 

Jméno a příjmení: ……………………………………………….. Datum narození: ……………………… 
 

Adresa (včetně PSČ): ………………………………………………………………………………………… 
 

Diabetes od roku: ……………….. Způsob léčby:  inzulínová pera  x  inzulínová pumpa (nehodící se škrtněte) 
 

Typ inzulínové pumpy: ………………………………………… Typ senzoru: ……………………………. 
 

Ošetřující diabetolog: ………………………………… Kde je dítě léčeno: ……………………………….. 
 

Počet výměnných jednotek: snídaně: ….. svačina: …. oběd: ….. svačina: …. večeře: ….. druhá večeře: …. 
 

Bezlepková dieta:  ANO  x  NE (nehodící se škrtněte)   Zdravotní pojišťovna: ……………………………….. 
 

Dítě má mimo diabetu tyto choroby: ………………………………………………………………………... 
 

Dítě užívá pravidelně tyto léky: ……………………………………………………………………………... 
 

Dítě je:  plavec  x  neplavec (nehodící se škrtněte)  Velikost trička: XS - S - M - L (příslušnou velikost zakroužkujte) 
 

Mobil matka: ………….……. Mobil otec: ………….……. E-mail: ………………………………………. 
 

Jiná důležitá sdělení o dítěti napište na druhou stranu této přihlášky. 
 

Potvrzuji svým podpisem, že: 

1. Ošetřující diabetolog doporučuje pobyt dítěte na dia-táboře. 

2. Dítě bude vybaveno potřebným množstvím inzulínu a případných dalších léků, které užívá. 

3. Dítě bude mít písemný rozpis aktuálních dávek inzulínů a aktuálního počtu výměnných jednotek. 

4. Dítě bude mít písemný rozpis dávkování případných dalších léků, které užívá. 

5. Část nákladů, které hradí rodina dítěte, činí předběžně 2.500 Kč. 
 

Vzhledem k tomu, že pobytová místa jsou hrazena zálohově předem, souhlasím s tím, že 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 organizátor či rodič nesežene náhradníka. Při 

předčasném odjezdu se peníze nevrací. 
 

Souhlasím s uvedenými podmínkami a současně čestně prohlašuji, že dítě účastí na tomto táboře nepřekročí 

v letošním roce 21 pobytových dnů, na které může pobírat dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR, např. 

vyčerpáním stanoveného počtu dnů u jiné organizace dotované MZ ČR. 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených na přihlášce a také s pořizováním obrazových záznamů 

v průběhu tábora a jejich zveřejněním na webových stránkách spolku Inzulínek, z. s. a při vyúčtování dotací. 
 

V ………………………….. dne …………………...       ………………………………. 

                            podpis zákonného zástupce 
 

!Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete nejpozději do 31. 5. 2021 písemně na adresu:! 
Inzulínek, z. s., Klivarova 1, 750 02  Přerov (prosím neposílat doporučeně, obdržení přihlášky bude potvrzeno e-mailem) 

 

U dětí, které nenavštěvují dia ambulanci Dětské kliniky FN Olomouc, je potřeba zaslat do termínu uzávěrky 

přihlášek zprávu ošetřujícího diabetologa, jak dítě spolupracuje v léčbě a zda lékař doporučuje jeho pobyt na táboře.  

 

O výběru účastníků rozhodne po uplynutí termínu pro přihlášení, tj. v první polovině června, vedení Inzulínku 

společně s táborovými lékaři, preferováni jsou pacienti Diabetologického centra Olomouc. Rodiče všech přihlášených 

zájemců budou následně informováni, zda jejich dítě bylo, či nebylo vybráno mezi účastníky. Při překročení kapacity 

tábora se bude přihlížet také k členství v Inzulínku včetně uhrazeného členského příspěvku na rok 2021 a k datu přijetí 

přihlášky na tábor. Tábor prozatím neplaťte, úhrada se provádí až po obdržení dalších materiálů k pobytu, v nichž 

najdete přesné instrukce k platbě a ostatní pokyny. Rozeslání těchto materiálů se předpokládá v 2. polovině června. 


