
Přihlaste své dítě
na ozdravný pobyt!

Ozdravné pobyty pro dětské pojištěnce OZP

17-denní přímořský ozdravný 
pobyt v Chorvatsku
I. turnus SLEVA - cena od 3.990 Kč/dítě*
V. turnus - cena od 8.250 Kč/dítě

Chorvatsko - Dugi Otok - Hotel Luka
• stravování plná penze vč. svačinky, pitný režim
• autokarová doprava
• pedagogický a zdravotnický doprovod, 
   bohatý sportovní a kulturní program
• pojištění léčebných výloh

KOVOTOUR PLUS, s.r.o.
odd. zdravotního turismu
Tel.: 591 160 306
e-mail: ozpd@kovotour.cz

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V 1. A 5. TURNUSU

Termíny pobytů

www.lecebnepobyty-ozp.cz

Veškeré informace a potřebné dokumenty 
k přihlášení dítěte naleznete na www.ozp.cz.

* Výše uvedená sleva se nevztahuje na již jednou přihlášené děti 
před datem 18.04.2016.

21.06.-07.07.2016
16.08.-01.09.2016

I.
V.

Oborová zdravotní pojišťovna
Kontaktní osoba: Marie Paskerová
Tel.: 261 105 110
e-mail: marie.paskerova@ozp.cz

OZDRAVNÉ POBYTY V CHORVATSKU
Místo konání: ostrov Dugi Otok, HOTEL LUKA

Pobyt je určen pro děti s respiračním one-
mocněním, alergiemi a kožními problémy



ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJI SVÉ DÍTĚ K OZDRAVNÉMU POBYTU V CHORVATSKU:
Příjmení a jméno dítěte: .......................................................................................................................................................................................

Datum narození: ................................................................................  Číslo pojištěnce: ........................................................................

Bydliště–místo, ulice, PSČ: ...................................................................................................................................................................................

Telefon otce: ......................................................................................   Telefon matky: ...........................................................................

Dítě pojištěno u OZP od: ....................................................................  E-mail na rodiče: ........................................................................

Jméno a příjmení matky (zák. zástupce): ...............................................................................................................................................................

Datum narození: .................................................................................  Pojištěna u OZP od: ...................................................................

Jméno a příjmení otce (zák. zástupce): ..................................................................................................................................................................

Datum narození: .................................................................................  Pojištěn u OZP od: .....................................................................

Závazně potvrzuji zájem o ozdravný pobyt v termínu: ...........................................................................................................................................

Uveďte požadované nástupní místo na ozdravný pobyt dle výběru 
(Praha, Brno, České Budějovice): ..........................................................................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:

- dítě je schopné a způsobilé se začlenit do dětského kolektivu a nevyžaduje zvláštní péči, zejména  pěstounky  nebo ošetřovatelky či jiného personálu;
- dítě netrpí poruchou chování a duševní poruchou vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření;
- netrpí stálou dušností, nemívá opakující se, s alergií nesouvisející, kožní onemocnění či zarudnutí kůže, při krátkodobém pobytu na slunci nezrudne a 
  neomdlévá, nemá vši;
- nepomočuje se a netrpí záchvatovým onemocněním, neklidem, podrážděností a nezvladatelností, uposlechne důrazného pokynu;
- nemusí držet zvláštní dietu, doporučenou lékařem na základě vyšetřením zjištěné alergie na některé potraviny (např. bezlepkovou, jaterní, apod.);
- léky, které dítě trvale užívá, bude mít v dostatečném množství s sebou na ozdravném pobytu.

UPOZORNĚNÍ
V případě, že nebudou splněny všechny náležitosti k ozdravnému pobytu nebo se zjistí, že prohlášení na závazné přihlášce neodpovídá sku-
tečnosti, nebude dítě na ozdravný pobyt převzato (i těsně před odjezdem) anebo bude vráceno z místa ozdravného pobytu zpět na náklady 
rodičů (zákonných zástupců). Pokud se účastník pobytu dopustí přestupku proti kázni a režimu ozdravného pobytu (krádež, šikana, kouření, 
drogy, alkohol apod.), bude mu ukončen ozdravný pobyt bez náhrady a na náklady rodičů (zák. zástupců) bude vrácen zpět.
Rodiče (event. zák. zástupce) žádáme, aby lékaře, který ozdravný pobyt doporučuje, upozornili zejména na tyto okolnosti pobytu v Chorvatsku:

- nutnost uvedení všech diagnóz, tzn. uvést všechna přidružená a komplikující chronická onemocnění,  zvláště ta, která by mohla vážně ovlivnit hladký 
  průběh pobytu (včetně dietních opatření);
- nutnost uvedení všech závažných onemocnění, operací a úrazů, které dítě prodělalo; 
- nutnost uvedení dlouhodobé medikace, včetně dávkování.

Dne ................................................................................       Podpis rodiče (zák. zástupce) ................................................................................

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K OZDRAVNÉMU POBYTU
platná pouze s „Návrhem na umístění dítěte v ozdravovně“ (k dispozici u registrujícího lékaře)


