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TÁBORRRRrrr!!!
1.- 14. 7. 2018 Rešice
Přírodní park Rokytná
- v pravěku -

Zpráva pro rodiče – Letní skautský tábor Vinoholec 1.7. – 14.7. 2018
1. ODDÍL JUNAČKY VATRY & 20. ODDÍL BYSTROVANY
3. STŘEDISKO OLOMOUC, JUNÁK – ČESKÝ SKAUT
Kontakt:

Vedoucí tábora:
Zástupce vedoucího:
Zdravotník:

Platba tábora:

cena: 2.500,- Kč na účet: 2300516446/2010, Částku zaplaťte nejpozději do
10.6. 2018. Variabilní symbol: 301 a datum narození dítěte.
Do zprávy pro příjemce: tábor Vatry a jméno dítěte.

Podmínky ubytování:

Podsadové stany. Dále tábořiště tvoří stanový hangár s funkcí jídelny, hangárová
kuchyň s kamny, polní sprchy, suchá WC. Pitná voda bude zajištěna ze studny
s odpovídajícími hygienickými normami.

Odjezd na tábor:

v neděli 1. 7. 2018 v 10:30 Vestibul vlakového nádraží

Návrat z tábora:

v sobotu 14. 7. 2018 v 15:00 vlakové nádraží

Jídlo:

na první den tábora s sebou (začínáme večeří), po zbytek tábora zajištěno 5x
denně. Sladkosti a trvanlivé potraviny umístit do označené igelitky či pytlíku.
Děti nesmí mít vlastní jídlo ve stanech, bude k dispozici o poledním klidu.

Nakládnání os. věcí:

Nakládání proběhne: (9:00 Bystrovany) 30.6. v 10:00h u klubovny Holice
Vyzvednuti proběhne: 14.7. v 15:10 u Pošty/Jeremenkova ul.(bude upřesněno),
nebo (15.7. 14:00-14:30 klubovna Holice)

Ústroj:

v neděli 1.7. 2018 přijde oblečený (dle počasí), s batohem, ve kterém bude mít
jídlo na první den tábora, láhev s pitím a pláštěnku, na cestu obdrží oddílový šátek.

Dokumentace:

v neděli 1.7. 2018 odevzdá každý účastník tábora podepsané prohlášení o
bezinfekčnosti s datem 1.7.2018, předá zdravotníkovi léky, kartičku pojištěnce,
očkovací průkaz (možno i kopie).

Informace:

na vaše veškeré dotazy odpovíme v naší klubovně v MŠ během našich schůzek
probíhajících každou středu od 16-18h, nebo napsat na mail: katsik@seznam.cz

Adresa tábora:

Kateřina Šebelová
Marie Plesková
Ludimila Pospíšilíková

739 109 234
737 311 844
739 034 772

JEDNOTA– COOP
Rešice 134
671 73 Rešice
Skautský tábor + jméno dítěte.

Po dobu pobytu je možné dětem zavolat na tel: 793 109 234 (Kateřina Šebelová) a 733 302 491 (Michal Šebestík)
od 19:30 do 20:30, tedy v době, kdy jsou všichni v táboře. Prosíme, tuto možnost využívejte taktéž s uvážením.
Nepovolujeme účastníkům brát s sebou mobilní telefony a jiné elektronické přístroje nebudou mít možnost
dobíjení baterie (případná ztráta nebo poškození nebude ze strany vedení tábora řešena)

PŘIHLÁŠKU ODEVZDAT DO 31. 5. 2018,
ZAPLACENÍ POPLATKU NEJPOZDEJI DO 10. 6. 2018

Seznam věcí na tábor
Zamezení ztráty, označte věci alespoň INICIÁLI vašeho dítěte.




























Dítě
! Spací pytel (dostatečně teplý , doporučujeme vzít si deku)
!Karimatka (hodí se i nafukovací matrace nebo plážová podložka)
! Kroj + ! jednobarevné dlouhé kalhoty nebo kraťasy. (Čerství nováčci a nečleni, kteří kroj
nemají, budou mít s sebou světle hnědé tričko, které si budou brát místo kroje na nástupy.)
Oblečení na spaní (tepláky - elasťáky, triko, mikina, teplé ponožky)
Teplá bunda na hlídku, hodí se i čepice a rukavice
2 x tepláky,2 x kalhoty, šusťáky, …
Elasťáky nebo punčocháče pod kalhoty
3 x mikina nebo svetr
Šusťáková bunda
2 x kraťasy
2 x triko s dlouhým rukávem, 3 x triko s krátkým rukávem
Spodní prádlo (alespoň 7 x kalhotky + 7 x tenké ponožky), 3 x teplé ponožky
Plavky
Sluneční brýle
!Klobouček nebo kšiltovku proti slunci
Šátek na hry(ne skautský)
!Boty: gumáky, pevné boty, tenisky, sandále
Toaletní potřeby - zubní pasta, kartáček na zuby, mýdlo, hřeben, šampon na vlasy, krém na
opalování, prášek na praní, 2 role toaletního papíru,…
!Repelent
!Trojdílný ešus-všechny díly musí být podepsané
Hrníček, lžíce(příbor), kapesní nůž
!Baterka+alespoň dvoje náhradní články
!Pevnou pláštěnku (vcelku-neroztrhanou) a deštník
2 x ručník,utěrka na nádobí
malý batůžek na výlety
KPZ, uzlovačky, deník, stezku nebo cestičku světlušek, blok, psací potřeby (pastelky, nůžky, …),
dopisní potřeby, 3x známky, provázek, kolíčky na prádlo, svíčku, igelitové sáčky, šitíčko,
knížku na čtení, láhev na pití, kapsář do stanu, ramínko na šaty, kapesné, atd.

V den odjezdu každý přinese:
•
potvrzení o bezinfekčnosti
•
průkaz pojištěnce (stačí kopie)
•
očkovací průkaz (stačí kopie)
•
léky s instrukcemi
NEBRAT – mobilní telefon a jiné elektronické přístroje, nebude možnost dobíjení baterie (případná
ztráta nebo poškození nebude ze strany vedení tábora řešena, vše je na vlastní nebezpečí) – pokud
budete chtít své dítě kontaktovat zavolejte v uvedené době na uvedená čísla!

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO SKAUTSKÉHO TÁBORA
1. ODDÍLU JUNAČKY VATRY & 20. ODDÍLU BYSTROVANY
3. STŘEDISKA OLOMOUC JUNÁK – ČESKÝ SKAUT
Typ a místo tábora: Letní junácký tábor, Vinoholec – Přírodní park Rokytná
Termín od: 1.7.2018 do: 14.7.2018 poplatek: 2500 Kč
Jméno dítěte: .........................................................................................................
Rodné číslo: ................................................. Zdravotní pojišťovna: ......................
Bydliště: .....................................................................................PSČ: ......................
Jméno zák. zástupce: ................................................................................................
Zaměstnavatel: .......................................................................................................
Kontakt. adresa v době tábora: ...............................................................................
Telefon: ...................................................................................................................
Kontaktní email: …………………………………………………………………………………………………
Přejete si potvrzení o účasti dítěte na táboře: Ano / Ne
Dítě je plavec / neplavec
Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podřídí se všem pokynům vedení
tábora. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora.
Cena tábora je 2500,- Kč a je nutné ji uhradit do 10. 6. 2018 na bankovní účet
č. 234335436/0300, variabilní symbol: 301 datum narození dítěte
Do zprávy pro příjemce uvést: Tábor Vatry a jméno dítěte, za které tábor platíte.
Storno podmínky:
V případě odhlášení dítěte ze závažných důvodů nejpozději 14 dní před akcí vracíme
100% poplatku. V případě odhlášení méně jak 14dní před táborem vracíme pouze 50%.
Při dřívějším odjezdu z tábora z důvodu nemoci či jiné dovolené vracíme část po dohodě.

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI A SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÁBORA
(Odevzdejte v den odjezdu na tábor.)
Souhlasíme s podmínkami táborového řádu, jímž se každý účastník musí podřídit. Jejich nedodržení
může vést k vyloučení bez nároku na vrácení táborového poplatku. Souhlasím s tím, že v průběhu
tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci průběhu tábora a vytvořené fotografie
zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s činností organizace. Prohlašuji, že ošetřující
lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a
okresní 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. Dítě je
schopno zúčastnit se tábora.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V ........................................... dne ……………………………….
........................................................................................
Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne odjezdu na tábor

Zpráva obvodního - dětského lékaře
Jméno: ……………………………………………………………………………….
Dítě mělo tyto vážnější nemoci: ...................................................................................
Dítě je - není řádně očkováno .......................................................................................
Dostalo sérum: ..............................................................................................................
Alergie na: ..........................................................................................................…........
Příznaky: .........................................................................................................................
Dlouhodobá léčba: ..........................................................................................................
Omezení tělovýchovné aktivity: ....................................................................................
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora.
Doplnění režimu dítěte (zvláštní podmínky):
V případě pochyb o zařazení konzultujte účast s vůdcem střediska nebo oddílu.
Dne .......................................

razítko a podpis lékaře

