LETNÍ STANOVÝ TÁBOR
Propozice a pokyny pro rodiče
POŘADATEL:

Tělocvičná jednota Sokol Veselíčko, IČ 45180130, Veselíčko 145

VĚKOVÁ SKUPINA:

6 – 15let

MÍSTO POBYTU:

táborová základna Hněvkov (u Zábřehu)

TERMÍN:

7.8. - 14.8.2021

UBYTOVÁNÍ:

všechny děti budou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou

STRAVOVÁNÍ:

zajištěno dle vyhlášky 106/2001Sb. 5x denně vč. pitného režimu

CENA:

2500,- Kč, Úhradu proveďte do 17.7.2021

PODMÍNKY ÚČASTI:
1. Zdravotní způsobilost: potvrzená praktickým lékařem; potvrzení nesmí být starší než 2 roky,
případná zdravotní omezení uvést do přihlášky, změny ohlásit nejpozději v den odjezdu;
pořadatel tábora si vyhrazuje právo dítě na základě jeho zdravotního stavu nepřijmout
2. Zaplacení účastnického poplatku
3. Zákonným zástupcem podepsaná přihláška: zahrnuje souhlas s poskytnutím osobních údajů,
pořizováním fotografické dokumentace a další.
4. Vybavení dítěte podle pokynů na druhé straně: nedostatečným vybavením ohrožujete zdraví a
bezpečnost dítěte a ztěžujete jeho zapojení do programu
5. Vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a případná potvrzení vyžadovaná
protipandemickými nařízeními: odevzdejte při odjezdu, nesmí být starší než 1 den
KONTAKTNÍ OSOBA: Zdena Bernhauerová, Veselíčko 7, tel. 603952784
(platí po celou dobu konání tábora)

Vyplněné odevzdejte při odjezdu dítěte na tábor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: .....................................................................................,
datum narození: ............................., bydliště: .....................................................................................
změnu zdravotního režimu.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného
zdraví (hygienik) ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.

Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu odpovídají skutečnosti
k dnešnímu dni. Jsem si vědom/-a právních důsledků, pokud by údaje nebyly pravdivé.
Datum: ………………… Podpis zákonného zástupce: ...................................................................

Seznam vybavení účastníka letního tábora
Povinné:
1. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (kopie), vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti – odevzdat při
nástupu
2. Pravidelně užívané léky – u malých dětí doporučujeme předat zdravotníkovi; nutnost užívání léků
uvést do přihlášky!
3. Spací pytel
4. Oblečení na týden použitelné pro pobyt v přírodě za každého počasí: na každý den prádlo a
ponožky; dostatek oblečení pro sport a volný čas – nejlépe starší, u kterého nedojde k velké škodě při
jeho zašpinění nebo zničení; 1 sadu oblečení vhodného na cestu a celodenní výlet; oblečení na spaní;
plavky. Program tábora probíhá převážně venku: v lese, na louce, u vody, u ohně!
5. Pevná (turistická) obuv, sportovní obuv, gumáky (případně jinou obuv do deště) – tj. min.3 páry,
nelze nahradit jedním univerzálním!
6. Pláštěnka
7. Hygienické potřeby
8. Baterka
Doporučené:
Kapesní nůž, šátek, malý batoh, psací potřeby, pastelky, maska na karneval: to vše vaše dítě využije
v rámci připraveného programu.
Průkaz na slevu jízdného, pokud je účastník držitelem.
Kapesné. Cenné předměty (šperky, elektronika, fotoaparáty) a větší částky peněz si s sebou bere
účastník na vlastní zodpovědnost.
Nevhodné:
Zásoby potravin, bonbónů a jiných pochutin, sladké nápoje: dítě má zajištěný stravovací a pitný režim
v dostatečném rozsahu. Skladování vlastního jídla ve stanu a jeho následná konzumace je zdravotním
rizikem.
Mobilní telefony a jiná komunikační zařízení: jedním z cílů tábora je vedení dětí k samostatnosti,
dopřejte jim pocit, že se bez vás dokázaly týden obejít. V případě nutnosti kontaktovat dítě je možné
použít telefonní spojení na vedoucí tábora, kteří vám sdělí vhodnou dobu pro kontakt s ohledem na
probíhající program a případně zapůjčí telefon dítěti.

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA LETNÍM STANOVÉM TÁBOŘE
Pořadatel: Tělocvičná jednota Sokol Veselíčko, IČ 45180130, Veselíčko 145
Termín konání: 7.8. – 14.8.2021
1. Osobní údaje účastníka
Jméno dítěte:.................................................................................. RČ: ..............................................
Adresa trvalého bydliště: ...................................................................................PSČ: ..........................
Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………………..
kontakt na zákonného zástupce (tel., email): ..................................................................................
2. Osobní údaje rodičů
Jméno a příjmení otce: ………………………………………………..…………tel:…………………………..
Trvalé bydliště otce: …………………………………………………………..……..……………………………
Jméno a příjmení matky: …………………………………………………………tel:..…………………………
Trvalé bydliště matky: ……………………………………………………………………………………………
3. Důležité informace o zdravotním stavu
Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte
prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu,
zdravotní komplikace, dále užívané léky vč. dávkování apod.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Beru na vědomí, že pořádající osoba má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků
během konání tábora. Beru na vědomí, že nečinnost pořádající osoby nebo vedoucích a pracovníků tábora není v
případě úrazů a náhlých onemocnění žádoucí.
Jsem si vědom, že je mou povinností informovat pořádající osobu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních
obtížích dítěte (např. alergie, dieta, léky), zahrnující i povinnost předložit příslušné odborné vyjádření lékaře.

4. Prohlášení rodičů
Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Během tábora budou účastníci moci poznávat
sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Tábor je veden v duchu
cílů ČOS zakotvených ve stanovách. Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků,
respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné
přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.

Prohlášení:
Přihlašuji své dítě závazně na tábor T. J. Sokol Veselíčko a souhlasím s cílem a programem
tábora. Budu respektovat instrukce pořadatele.
Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci
průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní a propagační účely související
s činností a posláním spolku.
Souhlasím se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pořadatelem a jejich
poskytnutím třetím subjektům v rámci zajištění akce pro tyto účely: pojištění, doprava,
ubytování, zdravotní zajištění.
V …..……..…………..

dne ……..…………..

Podpis rodiče……………..……..………………

