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Vážení rodiče,
VoZP ČR i v roce 2014 v rámci rozšířené zdravotní péče pořádá pro naše dětské
pojištěnce patnáctidenní ozdravné pobyty pro děti bez doprovodu rodičů.
Cílem ozdravného pobytu je zvýšit odolnost organizmu a zlepšit zdravotní stav dětí
především s alergickým onemocněním, různou formou ekzému, onemocněním
horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity.
Pro děti je připraven po celou dobu pobytu bohatý kulturní a sportovní program,
včetně zajímavých výletů.

Podmínky účasti:
dítě a jeden z rodičů (zákonný zástupce) jsou pojištěni u VoZP ČR minimálně 3 měsíce
před termínem nástupu na ozdravný pobyt,
 v den nástupu na ozdravný pobyt dítě dovrší 6 let věku (ročník 2008) a v den ukončení
ozdravného pobytu dítě nedovrší věk 18 let (ročník 1996),
 dítě splňuje podmínky dle níže uvedených indikací,
 dítě je schopno respektovat podmínky léčebně ozdravného pobytu,


TUZEMSKÉ POBYTY – BESKYDY – Čeladná, 4* hotel Čeladenka
Pobyty jsou realizovány v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Nově zrekonstruovaný hotel
Čeladenka se nachází v klidné části malebné obce Čeladná v nadmořské výšce 590 m n. m.
Hotelový komplex je situován na úpatí hory Smrk (1276 m n. m.) a je obklopen bujnou
zelení. Vhodné klimatické podmínky přispívají ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Prostředí
nabízí mnoho možností pro výlety a sportovní aktivity.
Výše finančního příspěvku rodičů (zákonných zástupců) dítěte v roce 2014 na ozdravný
pobyt v tuzemsku činí 3 200,- Kč na jedno dítě.
Termíny pobytů





01B
02B
03B
04B

28. 06. – 12. 07.
12. 07. – 26. 07.
26. 07. – 09. 08.
09. 08. – 23. 08.

Formulář žádosti, zde

Doprava je zajištěna klimatizovanými autobusy splňujícími veškeré zákonné normy a normy

EU. Dopravu dětí do místa ozdravného pobytu v tuzemsku a zpět zajistí CK KOVOTOUR
PLUS, s.r.o. svozem z nástupních míst: Praha, Jihlava, Brno, Olomouc, Opava.
Rodiče mohou dítě také dopravit do místa ozdravného pobytu individuálně - vlastní
dopravou.
Ubytování je zajištěno ve 2 – 4 lůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním
zařízením. Součástí hotelu je vybavenost pro sportovní a kulturní vyžití dětí, společenská
místnost s televizí, promítacím plátnem atd.
Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze 5x denně včetně plnohodnotného
pitného režimu pro všechny účastníky.
Doprovod tvoří odborný lékař, zdravotní sestra, pedagogický doprovod a stálý delegát
cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s.r.o., kteří jsou zodpovědní za zdraví a bezpečnost
dětí.
Pojištění pro dětské účastníky tuzemského ozdravného pobytu je sjednáno pojištění všech
činností v rámci ozdravných pobytů včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené
škody.

PŘÍMOŘSKÉ POBYTY - ČERNÁ HORA - Ulcinj, komplex Bellevue
Lokalita ozdravných pobytů je v oblasti Jaderského moře. Ulcinjská riviéra je nejjižnějším
pásmem černohorského pobřeží, leží 23 km od Baru. Hotelový komplex Bellevue s polohou
přímo u moře se nachází 3 km od centra města Ulcinj. Vedle města se prostírá nejdelší
písečná pláž Jaderského moře. Pláž je pokryta jemným pískem, který je bohatý na minerální
prvky. Vstup do vody je velmi pozvolný, umožňuje bezpečné koupání dětí. Průměrná teplota
vzduchu v měsících červnu – srpnu se pohybuje mezi 28 - 35 °C, průměrná teplota vody je
24 – 26 °C. Platí se Eurem.
Výše finančního příspěvku rodičů (zákonných zástupců) dítěte v roce 2014 na ozdravný
pobyt v zahraničí činí 7 100,- Kč na jedno dítě.
Termíny pobytů





01CH
02CH
03CH
04CH

30. 06. – 14. 07.
14. 07. – 28. 07.
28. 07. – 11. 08.
11. 08. – 25. 08. Formulář žádosti, zde

Letecká doprava dětí je zajištěna z Prahy Ruzyně – Letiště Václava Havla Praha, do
Podgorice a zpět, s délkou letu cca 1 hodina 40 minut. Do ubytovacího místa je zajištěn
transfer dětí klimatizovanými autobusy a trvá cca 1 hodinu 30 minut. Dopravu dětí na
Letiště Václava Havla Praha a zpět si zajistí rodiče (zákonní zástupci) individuálně.
Ubytování je ve 2 - 3 lůžkových standartních klimatizovaných pokojích s vlastním sociálním
zařízením a s centrální recepcí.
Stravování je zajištěno formou plné penze 5x denně včetně plnohodnotného pitného režimu.
Doprovod tvoří 2 odborní lékaři, 2 zdravotní sestry, pedagogický doprovod a stálý delegát
cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, kteří jsou zodpovědní za zdraví a bezpečnost dětí.
Pojištění je zajištěno pro cesty a pobyt v zahraničí, pojištění léčebných výloh v zahraničí
včetně pojištění odpovědnosti za neúmyslně způsobené škody.

ZDRAVOTNÍ INDIKACE:

(zpět na obsah)

Obecně indikovaná jsou stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy
imunity a nemoci kůže.
Diagnózy pro pobyt:
J30 - J34

J37
J41
J44.8, J44.9
J45
D80 - D84
L20 - L23
L25
L30
L40

vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět
nosohltanu a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin,
hypertrofie slizniční
chronický zánět hrtanu i průdušnice
prostá chronická bronchitida
chronická obstruktivní plicní nemoc
astma
počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity
atopická a seboroická dermatitida, alergická kontaktní dermatitida
neurčená kontaktní dermatitida
jiná dermatitida
psoriáza

KONTRAINDIKACE:











(zpět na obsah)

děti, které nejsou schopné a způsobilé začlenit se do dětského kolektivu nebo vyžadují
zvláštní péči pěstounky či ošetřovatelky,
trpí stálou dušností,
při krátkodobém pobytu na slunci zrudnou (alergie na slunce) a omdlévají,
v noci se pomočují,
trpí záchvatovým onemocněním, podrážděností a nezvladatelností,
neuposlechnou důrazného pokynu,
jsou na invalidním vozíku,
musí držet zvláštní dietu z důvodů alergie na některé potraviny,
mají onemocnění vyžadující speciální dietní stravování,
trpí závažným kardiologickým onemocněním, kardiologickým onemocněním vyžadující
zvýšený dohled nebo opatření k prevenci IE v případě infekčního onemocnění.

INFORMACE PRO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE:

zpět na obsah)

Obecné kontraindikace ozdravných pobytů – všechny kontraindikace platné pro
lázeňskou léčbu v jednotlivých skupinách nemocí dle platné vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 267/2012 Sb., dále projevy akutního zánětu, alergie na sluneční záření a
na jód, juvenilní diabetes, celková léčba kortikoidy, epilepsie, pomočování, poruchy chování
a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a
ambulantní léčbu nebo zvláštní pedagogickou péči.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

(zpět na obsah)

1.

K přihlášení na ozdravný pobyt je nutné vyplnit formulář „Žádost o zařazení dítěte
na ozdravný pobyt VoZP ČR“ a „Návrh na umístění dítěte v ozdravovně“.

2.

Žádost je možno stáhnout na http://www.vozp.cz/cs/klient/ozdravne-pobyty-prodetske-pojistence/ , nebo získat na pobočkách VoZP ČR.

3.

Formulář „Návrh na umístění dítěte v ozdravovně“ obdrží rodiče u ošetřujícího
lékaře pro děti a dorost. Formulář je možno také stáhnout zde. Je nutné zaslat oba
vyplněné formuláře díl 1 a díl 2!

4.

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt bez formuláře „Návrh na umístění
dítěte v ozdravovně“ je neplatná.

5.

Oba vyplněné formuláře zašlete současně nejpozději do 15. 4. 2014 na adresu:
Lýdie Vinařová (Alena Tvrdá)
Ústředí VoZP ČR
Odbor zdravotní politiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Prodlužujeme příjem žádostí na přímořský ozdravný pobyt v Černé Hoře
Příjem žádostí na přímořský ozdravný pobyt do Černé Hory je prodloužen až
do naplnění všech turnusů.
Žádosti přijímáme nejpozději 3 týdny před zahájením turnusu.
O neobsazených turnusech se můžete informovat na tel. 284 021 284, 284 021 268,
e-mail: lvinarova@vozp.cz, atvrda@vozp.cz .

6.

Formulář „Návrh na umístění dítěte v ozdravovně“ musí být vyplněn ve všech
oddílech s doporučením ošetřujícího lékaře pro děti a dorost, který svým podpisem a
razítkem potvrdí, že dítě nemá kontraindikace k ozdravnému pobytu. V návrhu musí
být popsána stručná anamnéza, objektivní nález, četnost infektů, dispenzarizace u
odborného lékaře s dlouhodobou terapií a číselný kód diagnózy, pro který je ozdravný
pobyt doporučen.

7.

Návrhy na ozdravné pobyty, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky,
nebudou posuzovány. Nebudou posuzovány návrhy, které nejsou na předepsaném
formuláři, např. výměnné listy určené pro zprávu ošetřujícího lékaře a podobně.

8.

Konečný výběr provede revizní lékař VoZP ČR podle závažnosti zdravotního stavu
dětí a stupně naléhavosti.

9.

V případě, že z Vaší strany budou splněny všechny podmínky a dítě bylo zařazeno na
ozdravný pobyt, bude Vám CK KOVOTOUR PLUS, s.r.o. průběžně v květnu
zaslána závazná přihláška spolu se sdělením o zařazení do turnusu, způsobu úhrady a
další organizační pokyny a formuláře.

10.

Děti, které závaznou přihlášku neobdrží, jsou vedeny jako náhradníci. V případě, že se
uvolní místo v turnusu, budou jejich rodiče obratem informováni.

11.

V případě naplnění kapacity Vámi zvoleného turnusu bude dítě zařazeno do
uvedeného náhradního turnusu.

12.

Z účasti budou vyřazeny děti, pro které je ozdravný pobyt kontraindikován, u kterých
byl v předchozím období pedagogickým dozorem hlášen kázeňský přestupek nebo
nezvladatelné chování během pobytu.

13.

Rodiče (zákonní zástupci) mohou své dítě přihlásit pouze na jeden ozdravný pobyt
VoZP ČR, a to přímořský nebo tuzemský.

14.

Platbu je nutno uhradit nejpozději 6 týdnů před nástupem na ozdravný pobyt nebo
jak bude uvedeno v informačním dopise.

15.

Ozdravného pobytu se nemohou zúčastnit děti, které nesplňují výše uvedené
podmínky, které se léčí nebo léčily pro některou z uvedených kontraindikací nebo
kterým ošetřující nebo revizní lékař ze zdravotních či jiných důvodů účast
nedoporučil.

16.

Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností ještě minimálně 3 měsíce po
návratu z ozdravného pobytu, nebo platný občanský průkaz.

17.

Žádáme rodiče, aby v případě neúčasti (např. nemoc, rodinné důvody) dítěte na
ozdravném pobytu tuto skutečnost neprodleně oznámili zdravotní pojišťovně.

18.

Informace o zařazení dítěte na ozdravný pobyt v tuzemsku i v zahraničí obdržíte na
Ústředí VoZP ČR Lýdie Vinařová tel. 284 021 284, Alena Tvrdá 284 021 268, e-mail
lvinarova@vozp.cz, atvrda@vozp.cz

STORNO POPLATKY:

(zpět na obsah)

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při
zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných důvodů než zdravotních ve výši dle
Všeobecných podmínek CK KOVOTOUR PLUS s.r.o., Ostrava:
10% z ceny zájezdu 60 a více pracovních dnů před čerpáním služeb
25% z ceny zájezdu od 59 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
50% z ceny zájezdu od 29 do 21 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
75% z ceny zájezdu od 20 do 15 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
80% z ceny zájezdu od 14 do 7 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
100% z ceny zájezdu v době kratší než 6 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
Poplatek je stanoven z plné ceny ozdravného pobytu.

Případné dotazy:

(zpět na obsah)

budou zodpovězeny ze strany VoZP ČR na pobočkách VoZP ČR nebo na Ústředí VoZP ČR
Lýdie Vinařová tel. 284 021 284, Alena Tvrdá tel. 284 021 268, e-mail: lvinarova@vozp.cz,
atvrda@vozp.cz nebo www.vozp.cz.

ze strany cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s.r.o. Eva Halfarová, Michal Renda, tel.
591 160 306, mobil 602 727 301, e-mail: ozpd@kovotour.cz, www.kovotour.cz.
Zdravotní pojišťovna VoZP ČR
Vaše jistota zdravotní péče

