Informace a dokumenty k táboru pořádaného spolkem
Tábor dětem v roce 2021
Termín konání tábora: 17. 8. – 29. 8. 2021
Pořadatel: Tábor dětem z. s., Nezvalova 1168, Chrudim, IČO 22903909
Adresa tábora: Tábor SOPKA, Zlámaniny u Nové Paky, PSČ 509 01

Tábor obklopený lesy v krásné krajině nedaleko Českého ráje a Podkrkonoší se nachází v blízkosti města Nová Paka u obce
Zlámaniny. V areálu dětského tábora je k dispozici sportovní vybavení – stolní tenis, hřiště na fotbal, volejbal, trampolína a
menší bazén. Nejbližší rybník je ve vzdálenosti 15 minut pěší chůze.

Téma celotáborové hry v roce 2021
„Hvězdná brána“
Příjezd na tábor individuálně: dne 17.8.2020 (úterý) od 17.00 – 19.00.
Odjezd z tábora individuálně: dne 29.8.2020 (neděle) od 15.00 – 17.00.
V Kolik hodin máte s dítětem dorazit a v kolik si pro dítě přijet upřesníme před táborem na e-mail uvedený v přihlášce.
Odpovědní vedoucí:
Luděk Šalda, mob.: 724 359 549, Luda@tabor-detem.cz
Jaromír Hrubý, mob.: 604 893 759, Jarda@tabor-detem.cz
Cena a termín: 4.400 Kč, v ceně tábora je zahrnuta strava, nocleh, celodenní péče, vše s táborem související a samozřejmě
úrazové pojištění dítěte. Tábor začíná příjezdem a končí odjezdem z areálu tábora.
Další informace: www.tabor-detem.cz; jakékoliv další dotazy - prihlaska@tabor-detem.cz a na výše uvedených telefonech.
Závazná přihláška: Od letošního roku měníme způsob přihlašování na tábor. Místo papírování jsme vytvořili internetový
formulář pro přihlášení. Formulář obsahuje všechny důležité informace pro přihlášku, je velmi jednoduchý a je
zabezpečený. Informace z něj dostaneme pouze my.
Odkaz pro přihlášení najdete také na našich stránkách a na Facebooku.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA
ZDE

Přihlášky vyplňujte nejpozději do 31. 3. 2021. O přijetí dítěte na tábor rozhoduje pořadí zaslaných přihlášek. Naplněnost
tábora budeme průběžně zveřejňovat na našich stránkách www.tabor-detem.cz.
Úhrada:
Platbu ve výši Kč 4.400, -- posílejte na náš účet č. 2000214286 / 2010 (Fio banka a.s.) od 1. 5. 2021. Dříve není nutné tábor
hradit, v květnu už snad bude klidněji a bude absolutní jistota konání tábora. K tomuto datu také vystavíme faktury pro
Vaše zaměstnavatele a benefitní programy. Platba tábora musí být provedena nejpozději do 30. 6. 2021.
Pokud nebude uhrazen příspěvek ve stanoveném termínu, bude přihláška automaticky zrušena a místo bude uvolněno
dalším zájemcům (před tím bude odesláno upozornění na e-mail uvedený v přihlášce).
Variabilní symbol – uveďte datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky napište jméno dítěte – NUTNÉ!!!
(Např. variabilní symbol 01062010 u dítěte narozeného 1. 6. 2010, zpráva pro příjemce „Jméno a příjmení“). Každou platbu
na vyžádání potvrdíme na e-mail uvedený v přihlášce.
Pokud budete potřebovat fakturu pro zaměstnavatele, pro úhradu pomocí benefitů atd., napište nám tuto informaci již
do on-line přihlášky, včetně všech potřebných náležitostí jako je ID zaměstnance, pracovní e-mail či jiné a my Vám fakturu
zašleme zpět na Váš e-mail.

Stornovací poplatek v případě zrušení přihlášky na tábor:
Do 30. 4. 2021 bez stornovacího poplatku.
Do 31. 5. 2021 stornovací poplatek 1.000 Kč.
Po 30. 6. 2021 stornovací poplatek 50 % z ceny tábora.
V případě potvrzeného onemocnění bude stornovací poplatek stanoven dohodou. V případě neomluvené neúčasti je
stornovací poplatek ve výši 100 % ceny tábora (částka bude použita na rozvoj tábora a nákup materiálu pro hry a odměny
dětem). V případě, že dítě onemocní na dobu delší než dva dny a bude nuceno odjet z tábora předčasně, bude vrácena
poměrná část ceny tábora ve výši nespotřebovaných nákladů.
Pořadatel si vyhrazuje právo: V případě nepředvídatelných skutečností a vyšší moci (např. přírodní pohromy, pandemická
opatření atd.) tábor zrušit. V případě zrušení tábora bude vrácena celá částka po odečtení již realizovaných,
nestornovatelných výdajů (např. pojištění, pokud již bude uhrazeno).
Věk dětí: Na tábor přijímáme děti, které v tomto kalendářním roce dosáhnou min. věku 7 let a max. věku 15 let (děti nad 15
let a ve věku 6 let pouze po dohodě s vedením tábora).
Kapacita tábora: Maximálně 160 dětí.
Stravování: 5x denně v dostatečném množství. Jedná se o stravování domácího typu, které je vhodné pro děti. Po příjezdu
do tábora bude připravena večeře, proto dětem nedávejte větší zásoby jídla, pouze malou svačinu a pití. Pitný režim je
zajištěn po celý den. U nás děti nehubnou! ☺
Program tábora: Program připravuje tým zkušených vedoucích. Tradicí je celotáborová hra. Soutěže jsou připravovány tak,
aby se mohly uplatnit všechny věkové kategorie dětí. Podnikáme výlety, poznáváme přírodu, pořádáme různé soutěže,
diskotéky, táboráky a spoustu dalších akcí. Vedení tábora samozřejmě nezapomíná na děti, které slaví v průběhu tábora
narozeniny nebo svátek.
Zdravotní služba: O zdraví dětí pečují kvalifikované zdravotní sestry s dlouholetou praxí a školení zdravotníci. V případě
větších obtíží je dítě dopraveno ke smluvnímu lékaři tábora nebo do nemocnice.
Návštěvy rodičů: Jsou zakázané. Berte prosím v potaz psychiku malých dětí, které rodiče nemohou navštívit a možná
epidemiologická rizika.
Pokud se přesto rozhodnete návštěvu podniknout, dohodněte se, prosím, předem telefonicky s vedením tábora (z důvodu
narušení plánů dne). V žádném případě není možné si dítě odvézt z tábora např. přes polední klid. Pokud by se dítě mělo
v průběhu tábora např. zúčastnit turnaje ve sportu, kterému se věnuje, uveďte tuto informaci do přihlášky. Před samotným
přerušením tábora ještě telefonicky informujte vedení tábora. Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd dítěte na
tábor dohodněte také předem s vedením tábora.
Kapesné: Na nákup pohledů a drobností doporučujeme kapesné ve výši 200 až 300 Kč.
Fotogalerie: V průběhu tábora zveřejňujeme fotky a videa z dění na táboře. Máte tak stále pod kontrolou, co se na táboře
děje. Fotky jsou umísťovány v galerii na Rajčeti. V letošním roce chystáme zavedení galerie na Google Photos. Přístupy
pošleme opět před táborem na e-mail uvedený v přihlášce.
Vzkazník: V průběhu tábora můžete dětem nechat vzkaz na našich stránkách www.tabor-detem.cz, po celou dobu tábora je
otevřen „Vzkazník rodičů dětem“. Vzkazy zanecháte na našich stránkách a my je dětem průběžně tiskneme a předáváme.
Letos zavedeme drobnou úpravu. Ve dnech, kdy bude probíhat celotáborová hra, bude Vzkazník nedostupný.
Korespondence: Je důležité dětem často psát, zvláště těm, které jedou poprvé! Pokud budete dětem posílat balíček,
posílejte pouze věci, které se nekazí. Do adresy na balíček a doporučený dopis uvádějte, prosím, před jméno dítěte „Tábor
dětem z. s.“, Česká pošta se občas zdráhá předat nám balík při jeho vyzvednutí. Níže uvádíme adresu tábora, kam dětem
můžete psát.

Tábor dětem z. s.
Jméno a příjmení dítěte
Tábor SOPKA
Zlámaniny u Nové Paky
PSČ 509 01
PŘED ODJEZDEM AUTOBUSU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT (vložte do obálky označené jménem dítěte):
●
●

●

Nástupní list a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte.
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na dětském táboře. Je možné akceptovat posudek, který
byl použit např. na školu v přírodě. Posudek platí 24 měsíců od data vystavení, jeho platnost však nesmí skončit
dříve než den po skončení tábora
Podepsanou kopii průkazky zdravotní pojišťovny.

Doporučený seznam věcí na tábor
Do čeho zabalit:
Své děti vybavte dostatečným množstvím prádla, žijeme 2 týdny v přírodě a podmínky k praní jsou zde omezené. Věci zabalte
dětem nejlépe do staršího kufru, zavazadla přivezeme dětem až na místo. Malým dětem všechny věci na tábor podepište,
denně hledá spousta věcí svého majitele. Všem dětem s sebou přibalte spacák označený jménem a příjmením!
Na tábor je zakázáno s sebou brát elektronické hry, audio přístroje, drahé hodinky, řetízky, prstýnky, náušnice, mobilní
telefony a další cenné předměty. Za tyto osobní věci si každé dítě ručí samo. V případě ztráty či poškození nenese organizátor
ani vedení tábora žádnou odpovědnost.
Doporučený seznam věcí na tábor (možno vlepit do kufru):
OBLEČENÍ:
13 x
spodní prádlo (malým dětem dostatek!)
10–12 x ponožky slabé (malým dětem dostatek!)
2x
ponožky silné
6x
triko krátký rukáv
3x
triko dlouhý rukáv
4x
mikina
5x
tepláky
5x
šortky
1x
šusťáková bunda + šusťáky
1x
bunda
1x
pláštěnka
1-2 x
oblečení na spaní
1x
plavky
1x
čepice proti slunci
1x
přezůvky
1x
sandále
1x
pevná obuv turistická
1x
sportovní obuv – tenisky
1x
holínky

OSTATNÍ:
ručník, osuška + osuška k vodě
hygienické potřeby (kartáček, pasta, sprchový gel nebo
mýdlo, šampón, hřeben, žínka)
kapesníky
sluneční brýle
opalovací krém
šátek
baterka + baterie
dopisní papíry, známky
psací potřeby, pastelky, nůžky, blok
knížka, hra, hračka
hudební nástroj
spacák !!!
batoh na výlety!!!
uzavíratelnou láhev na pití!!!

a další dle zvážení rodičů

Následující dokumenty odevzdejte až při příjezdu na tábor
(Nástupní list a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, posudek lékaře)!
_________________________________________________________________________________________________

Nástupní list a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
ze dne příjezdu na tábor
Prohlašuji, že moje dítě:

Datum narození:

Adresa bydliště:

PSČ:

je zdravé a může se zúčastnit letního dětského tábora.
U dítěte se projevují alergie na tyto potraviny, léky:
Dítě užívá tyto léky (vč. dávkování):

Dítě nesmí užívat tyto léky:
Další upozornění:

Dítě je plavec / neplavec (zakroužkujte, nehodící se škrtněte).
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, horečka
apod.). Vzhledem k epidemiologické situaci nejeví příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku,
ztráta chuti a čichu atd. a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není
mi také známo, že by v posledních čtrnácti dnech před odjezdem na tábor přišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není
nařízeno karanténní opatření. Dítě je schopno účasti na táboře. Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu
odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si vědom(a) právních důsledků, pokud by uvedené údaje nebyly pravdivé.

V

dne 17. 8. 2021
podpis zákonného zástupce dítěte

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti k účasti dítěte na zotavovací akci, škole v přírodě
1. Identifikační údaje
Název, adresa a IČO poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: _________________________________________________________________
Datum narození posuzovaného dítěte: __________________________________________________________________
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: _________________
__________________________________________________________________________________________________
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně
zdravotní způsobilosti dítěte (dle zákona č. 258/2000 Sb. ze dne 1.11.2017, číslo předpisu 202/2017).

2. Účel vydání posudku
__________________________________________________________________________________________________
3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)

________________________________________________

B) Posuzované dítě:
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) _________________________________________________________________
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) __________________________________________________
d) je alergické na ________________________________________________________________________________
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ___________________________________________________________
Poznámka: *) Nehodící se škrtněte **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem
zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby: _____________________________________________________
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte): _________________
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ________________________________________________
__________________________________
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku:
__________________________________
Podpis, příjmení a jméno lékaře
Razítko poskytovatele zdravotnických služeb

Táborový řád spolku Tábor dětem
V našem táboře chceme vytvořit partu správných táborníků. Tohoto cíle dosáhneme respektováním
obecných pravidel chování, bezpečnosti a hygieny, doplněných tímto táborovým řádem.
Každý účastník tábora:
-

-

se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky. Šikana na sobě nebo jiných kamarádech se okamžitě hlásí
hlavnímu vedoucímu.
bude-li to potřebovat, se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc k vedoucím.
se vyvaruje používání vulgárních výrazů.
se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích a praktikantů.
neopouští prostor tábora bez vědomí a svolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího, a to ani do
nejbližšího okolí.
dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve své chatce nebo pokoji, v posteli, převlečen do nočního oděvu. V
době před budíčkem neruší ostatní ze spánku.
v době poledního klidu relaxuje, odpočívá, chová se tiše, neruší ostatní a nepobíhá po areálu tábora.
nesmí bez souhlasu vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek. Návštěvy na cizích chatičkách či
pokojích bez souhlasu všech zde ubytovaných jsou zakázány.
udržuje svou chatku, pokoj a okolí v čistotě. Chatku nebo pokoj na konci tábora předá v takovém stavu, v jakém je převzal.
dbá na svou čistotu a pravidelnou hygienu.
chrání přírodu živou i neživou.
chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození hlásí ihned svému oddílovému
vedoucímu. Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit.
svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí.
Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu.
si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobilní telefon u oddílového vedoucího. Na tábor takové věci nepatří. Pokud si
peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou
žádnou odpovědnost.
dbá na slušné chování a vystupování při vycházce do okolí, při celodenním výletě apod.
nahlásí zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i svého
kamaráda, a to i v případě, kdy mu to nepřipadá významné (včetně klíštěte).
nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Každý si bere jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky
dává na určené místo.

Každý účastník tábora dodržuje tyto zásady:
-

Přechovávání potravin s výjimkou čerstvého pití a uzavřených sladkostí není dovoleno. Konzumace hub a svévolná
konzumace lesních plodů je zakázána.
Nepije vodu z neznámých studní a jiných zdrojů.
Venkovní koupání je povoleno se souhlasem oddílového vedoucího. Při venkovním koupání musí být přítomen vedoucí
a zdravotník.
Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky). Bez výhrad plní pokyny
vedoucích při pobytu u ohně. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího.
Nepoužívá mobilní telefon a jiné elektronické zařízení v době programu a nočního klidu.
Vstup do kuchyně mají pouze pověřené osoby.
Platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových, omamných či psychotropních látek.

Návštěvy táborníků na táboře
Nejsou doporučeny. Povoleny jsou jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora. Bez jeho souhlasu
nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.

Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím, v
závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady. Přihlášením dítěte dávají rodiče a
účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.

