
6. - 13. 7. 2019 ve Velké Lhotě

Nauč se anglicky, od rodilých mluvčí z USA. Intenzivní dopolední a odpolední výuka v malých skupinkách 
rozdělených podle znalostí. Odpolední sportovní a večerní společenské programy  

v krásném prostředí Beskyd nedaleko vodní přehrady Bystřička. Pouze pro kluky a holky od 13 let.

Detaily o úhradě
Platbu uhraďte prosím do 15 pracovních dnů od 
potvrzení přihlášky převodem na účet u Fio banky 
číslo:  2300203108/2010. Variabilní symbol uveďte 
prvních 6 číslic Vašeho rodného čísla. V případě, 
že se přihlásíte a my Vaši přihlášku potvrdíme, 
a nezúčastníte se, ponecháme si zálohu 1.000,-.

Bližší informace
Více informací naleznete na našich webových 
stránkách http://ec.cbhranice.cz nebo na 
telefonním čísle 777 638 677.

Jak se k nám dopravit
V případě, že se budete dopravovat sami, jeďte 
do Valašské Bystřice a ptejte se na modlitebnu 
Církve bratrské. Nejezděte na Velkou Lhotu! 
Více na stránkách http://ec.cbhranice.cz najdete 
i přehlednou mapu jak se na camp dostat vlakem 
či autobusem.

Pořadatelé
Pořadatelem English Campu je sbor Církve bratrské 
v Hranicích, partneři: Calvary Community Church 
a ELIM Hranice.

Příloha “Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte” (může být 
kopie) je povinná pouze pro  studenty mladší 18let. Vyplněnou 
přihlášku můžete poslat poštou na adresu: Lucie Hradilová, 
Černotín 175, 753 68 Černotín, mailem s podpisem na 
englishcamp@cbhranice.cz nebo osobně na akcích Laviny.

Prohlášení: Student je povinen dodržovat vnitřní pravidla 
English Camp. Při opakovaném porušení těchto pravidel si 
vyhrazujeme právo ukončit jeho pobyt bez nároku na náhradu.

Jméno

Adresa (vč. Psč)

Telefon

Telefon rodičů, není-li vám 18 let

Email

6 Číslic rodného čísla

Ubytování

Chtěl(a) bych bydlet s...

Váš podpis  /  podpis rodičů

Velikost trička

ano / ne

S M L XL XXL

Cena campu je 3.500,- do konce května 2019 nebo 3.800,- od června 2019.

English camp



Se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním Ano Ne

Je proti nákaze imunní (typ/
druh)

Má trvalou kontraindikaci 
proti očkování (typ/druh)

Alergie

Dlouhodobě užívá léky 
(typ/druh, dávka)

je zdravotně způsobilé není zdravotně způsobilé

je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením):

Datum vydání posudku

Jmenovka lékaře

Podpis lékaře Razítko zdravotního zařízení

Posudek o zdravotní způsobilosti 
dítěte k účasti na zotavovací akci 
a škole v přírodě

Část A: Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo 
zotavovací akci

Detaily dítěte Část B: Potvrzení o tom, že dítě

Detaily oprávněné osoby
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., 
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se 
oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení 
(popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí 
zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, 
předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno (popřípadě jména) 
a příjmení

Vztah k dítěti

Oprávněná osoba převzala 
posudek do vlastníchrukou dne

Posudek byl oprávněné osobě 
do vlastních rukou doručen 
dne (stvrzuje se přiloženou 
“doručenkou”)

Podpis oprávněné osoby

Jméno (popřípadě jména) 
a příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Adresa místa trvalého pobytu 
(nebo jiného pobytu)


