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PODROBNÉ INFORMACE O TÁBOŘE
A POKYNY PRO RODIČE
Základní údaje o táboře









termín konání: od 23.07.2022 do 06.08.2022.
místo: táborová základna Lísek u Oslova (okres Písek)
cena: 5000Kč (možnost příspěvku z FKSP či sociálního fondu Vašeho zaměstnavatele)
ubytování: v podsadových stanech
doprava: vlastním autobusem od stanice metra C – Roztyly
zaměření tábora: hry v přírodě, sport, turistika, atraktivní a originální celotáborová hra
stravování: vlastní vaření v místě tábora, strava 5 × denně, zkušený kuchař s pomocníky
hlavní vedoucí: Lucie Vodrážková (více než 29 let praxe na táborech)

Informace a pokyny k jednotlivým zasílaným materiálům








Závazná přihláška, Souhlasový formulář GDPR
Tyto dokumenty prosím pošlete do 31. března 2022 poštou na adresu: Lucie Vodrážková,
Spolek KOKOS, Dvorní 529/18, Praha 8, PSČ 184 00.
Rodné číslo dítěte na přihlášce je nezbytné z důvodu pojištění dítěte a eventuálního
ošetření dítěte lékařem na táboře. Spolek KOKOS zabezpečí, aby toto rodné číslo nebylo
zneužito.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Originál platného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte předložte při nástupu
dítěte na tábor (bez něj nemůžeme dítě na tábor přijmout !!!).
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ne starší než dva roky.
Originál posudku Vám bude vrácen při ukončení tábora.
Vzhledem k velkému rozšíření vší (hygienou je klasifikováno jako infekční onemocnění)
prosíme a požadujeme děti bezprostředně před táborem prohlédnout a preventivně
odvšivit!!!! Dítě, u kterého budou vši nalezeny, bude na vlastní náklady odesláno domů
(vrací se pouze stravné)!!
List účastníka (má dvě části), Zdravotní dotazník, Táborový řád
Odevzdejte podepsané rovněž při odjezdu na tábor. List účastníka se vyplňuje těsně před
odjezdem, prohlášení až v den odjezdu!!!
Táborový řád prosím s dítětem projděte a nechte podepsat i jemu, ujistěte se, že všemu
rozumí.
Dále je nezbytné, aby dítě mělo s sebou průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny,
přičemž preferujeme fotokopii.

Pokyny k platbě a čerpání příspěvku od zaměstnavatele



Budete-li žádat o příspěvek na tábor (zotavovací akci) svého zaměstnavatele, předejte mu
námi vystavenou fakturu společně s vyplněnou žádostí o příspěvek z FKSP či sociálního
fondu, fakturu Vám na požádání zašleme poštou. Váš zaměstnavatel nám pak uhradí
celou částku a Vy mu zaplatíte rozdíl mezi cenou tábora a výší poskytnutého příspěvku.
Pokud o příspěvek žádat nebudete, zaplaťte částku 5000Kč na náš účet 242281239/0300,
jako VS uveďte rodné číslo dítěte (bez lomítka), nebo do zprávy pro příjemce uveďte
jméno dítěte.
Tábor je nutno zaplatit nejpozději do 20. června 2022!!!
Stornopoplatky:
při odhlášení dítěte po 30.6.2022: ........................................... 1000,- Kč
Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.
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Co dětem zabalit s sebou



Seznam doporučeného vybavení viz část Co s sebou vychází z dlouholetých zkušeností
s pořádáním letních táborů a plánovaného programu tábora. Můžete jej přizpůsobit šatníku
a zvyklostem Vašeho dítěte.
Zvláště však upozorňujeme na nutnost vybavit dítě kvalitním spacím pytlem,
prostěradlem, pláštěnkou, holínkami, letní čepicí (kloboukem) a nerezovým ešusem
(hliníkový ešus je zdravotně závadný a jeho užívání je zakázáno).
Léky
Užívá-li dítě pravidelně nějaké léky, neměly by též chybět v potřebném množství v jeho
výbavě na tábor. Tyto léky předáte při odjezdu na tábor zdravotnici tábora s uvedením
jména dítěte a předepsaným dávkováním příslušného léku.

Odjezd a příjezd




Odjezd: sraz účastníků je 23. července v 13.00 hod od stanice metra C – Roztyly.
Jelikož prvním společným jídlem na táboře bude až večeře, dejte dětem s sebou jídlo a pití
na svačinu.
Návrat: 6. srpna kolem 13.00 hodin na místo odjezdu - stanice metra C – Roztyly .

Kontakt







Návštěvy na táboře nejsou povoleny jak z hygienických, tak výchovných důvodů.
Adresa tábora:
Letní tábor Spolek KOKOS, Táborová základna Lísek, Oslov 398 35
Kontakt (pouze pro mimořádné události!!!): 605 758 468 (soukromý mobil hlavní vedoucí
tábora Lucie Vodrážkové) a 605 729 173 (zástupce hl. ved. František Vodrážka).
Pokud by po odeslání závazné přihlášky vyšlo najevo, že dítě se tábora nemůže zúčastnit,
je nezbytné, abyste dítě z tábora neprodleně odhlásili, aby mohl být případně na tábor
zařazen náhradník.
Případné bližší, nebo aktuální informace se můžete dozvědět na webové stránce
www.taborkokos.cz, e-mailu dotazy@taborkokos.cz, nebo na tel: 605 758 468 – nejlépe
večer.

Prosba – dary
Závěrem bychom chtěli požádat ty z vás, kteří by měli možnost a byli by ochotni
poskytnout nám nějaký (i drobný) sponzorský dar, který by byl použitelný např. jako
odměna dětí v různých soutěžích a dovednostech, abyste jej při odjezdu na tábor
u autobusu předali přítomným vedoucím.
Může jít o různé reklamní předměty, tužky, pastelky, trička, plyšáky, kšiltovky, dětské
časopisy, cukrovinky apod., popřípadě zachovalé hračky, knihy, nevhodné dárky…, ze
kterých již Vaše děti vyrostly.
Na vaši žádost vystavíme potvrzení o převzetí daru, které vám může sloužit pro účely daní
z příjmů jako odčitatelná položka. Za případné dary předem děkujeme. Pomohou nám děti
motivovat v různých soutěžích a jistě jim udělají velikou radost jako nečekaná odměna za
jejich pilnou práci.
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Rekapitulace
Jen pro shrnutí malý harmonogram, co je kdy potřeba
do 31.03.2022 ...... odeslat poštou:
 Závazná přihláška
 Souhlasový formulář GDPR
do 20.06.2022 ..... zaplatit
podle seznamu Co s sebou dokoupit vše co chybí (na poslední chvíli je
to těžší)
před odjezdem ..... vybavit vším, podle seznamu Co s sebou
prohlédnout a preventivně odvšivit
23.07.2022 ........... odjezd
u autobusu odevzdat:
 Platný posudek o zdravotní způsobilosti
 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění a o budoucím vyrovnání s důsledky
 Negativní PCR test ne starší než 72 hodin
 List účastníka (má dvě části)
 Zdravotní dotazník
 Táborový řád
 Průkazku pojištěnce (budeme radši za kopii)
 dítě
06.08.2022 ........... návrat
vyzvednout si:
 své (doufejme) nadšené a o spoustu vzpomínek bohatší děti
 pár kusů strašně špinavého a spoustu nepoužitého oblečení
Dokumenty k vyplnění jsou připojeny níže, také je lze stáhnout na www.taborkokos.cz.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
dítěte na letní tábor Spolku KOKOS
který se koná na táborové základně Lísek u Oslova (okres Písek) od 23.07.2022 do 06.08.2022.
Pořadatel: Spolek KOKOS, IČO: 22907106, 184 00 Praha 8, Dvorní 529/18, tel: 605 758 468
Druh tábora: stanový (podsadové stany)

1. Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Rodné číslo:

Bydliště
Ulice:

Číslo popisné:

Město:

PSČ:

Chodí do

třídy .......... a na táboře

.

Dítě je zdravotně pojištěno u

2. Osobní údaje zákonných zástupců účastníka
Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Telefon:

E-mail:

Žádost o příspěvek pro výše jmenované dítě byla podána u (jméno a adresa zaměstnavatele,
event. obecního úřadu):

V

dne

............................................................................................
podpisy všech zákonných zástupců

Poučení o platbě
1. Cena tábora je 5000,-Kč splatná do 20.06.2022. Cena zahrnuje celkový pobyt na táboře, pojištění a dopravu do a
z tábora.
Neplaťte, dokud nebude jasné, že se tábor může konat.
2. Plaťte prosíme bankovním převodem na č.ú. 242281239/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte (bez
lomítka).
3. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení
o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě
jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení.
4. Storno poplatky:
při odhlášení dítěte po 30.6.2022: ......................................... 1000,- Kč
Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.
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SOUHLASOVÝ FORMULÁŘ GDPR
General Data Protection Regulation = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Jméno a příjmení dítěte – účastníka tábora:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“), uděluji svůj souhlas se zpracováním níže
uvedených údajů účastníka tábora Spolku KOKOS, IČO: 22907106, se sídlem Dvorní 529/18,
Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 za účelem:
Osobní údaje a účel zpracování:
Souhlasím s (prosím zakřížkujte):
☐Zpracováním údajů uvedených v přihlášce na Tábor za účelem registrace.
☐Zasíláním informací o táborech v dalších letech elektronickými kanály.
☐Pořízením fotografií v průběhu Tábora za účelem poskytnutí účastníkům.
☐Uveřejněním fotografií na webových stránkách spolku KOKOS za účelem prezentace
☐Uveřejněním fotografií na webových stránkách spolku KOKOS a případných sponzorů za
účelem prezentace
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky prostřednictvím svých členů a
zavazuje se neposkytnout je dalším stranám. Správce se dále zavazuje vymazat osobní údaje,
pomine-li účel zpracování, nebo pokud subjekt údajů odvolá tento souhlas se zpracováním.
Na základě zákona má subjekt údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným
správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze
zpracovávaných údajů).
Udělením svého souhlasu zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) obeznámen(a) se svými právy podle
Obecného nařízení zejména na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných Spolkem
KOKOS.

V

dne

...........................................................................................
podpis zákonného zástupce
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LIST ÚČASTNÍKA
1
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
rodné číslo

bytem

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a okresní
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních
dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě též bylo prohlédnuto a nemá vši.
Dítě je schopno zúčastnit se tábora od 23.07.2022 do 06.08.2022
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.

V

dne 23.07.2022

............................................................................
podpis zákonného zástupce

Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb a
podáváním léků
Níže podepsaný/á
Bytem
Narozen/a
Tímto souhlasí ve smyslu ust.§35 odst.2 písm.a) bod2. Zákona č.172/2011 Sb., o zdravotních
službách (dále jen zákon) s poskytnutím zdravotních služeb a podávání léků, které bude třeba
dítěti poskytnout v průběhu jeho pobytu na letním dětském táboře Spolku KOKOS, táborová
základna Lísek u Oslova (okres Písek) v termínu od 23.07.2022 do 06.08.2022.
Zákonný zástupce dále ve smyslu § 31 a 32 zákona určuje
Lucii Vodrážkovou, bytem: Praha 8, Dvorní 529/18, jako osobu,
které může být podána informace o zdravotním stavu dítěte.
Zdravotní dotazník s přesným rozpisem užívání léků je nedílnou součástí tohoto souhlasu.
Dále souhlasím, aby mé dítě bylo v případě nutnosti (nemoc, úraz….) odvezeno osobním autem
táborovým pracovníkem k lékaři.
Nadepsané léky se jménem dítěte předám odpovědné osobě při odjezdu na tábor.

V

dne

...........................................................................
podpis zákonného zástupce
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LIST ÚČASTNÍKA
2
Adresy zákonných zástupců dítěte, či jiných k péči o dítě pověřených osob, dosažitelných v době
konání tábora
1. Od

do

Jméno a příjmení:

Adresa:
Telefon:
2. Od

E-mail:
do

Jméno a příjmení:

Adresa:
Telefon:

E-mail:

Současně sděluji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje
se ve všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením
z tábora.
Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů nejsou z výchovných a z hygienických důvodů
povoleny.
Souhlasím s volným pohybem svého dítěte na omezeném místě a po omezenou dobu (krátký
rozchod, bojovky, hry v lese…) za podmínky výkonu dohledu nad dítětem (rozuměno vymezený
čas a prostor, ve kterém se může za předem daných podmínek pohybovat).

☐Souhlasím – ☐Nesouhlasím (prosím zakřížkujte)
s tím, aby si mé dítě vyzkoušelo střelbu ze vzduchovky popřípadě luku do terče pod dohledem
táborového pracovníka – vedoucího, bude-li tato aktivita zařazena do programu.

V

dne

...........................................................................
podpis zákonného zástupce
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A O BUDOUCÍM
VYROVNÁNÍ S DŮSLEDKY
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Trvale bytem:
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením,
abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na letním dětském táboře.
3. Prohlašuji, že jsem si plně vědom rizik zdravotních i finančních, která mohou nastat v souvislosti
s šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího infekční onemocnění Covid-19, v důsledku
účasti mého dítěte na letním dětském táboře, pořádaným Spolkem KOKOS v termínu 23.07.2022
do 06.08.2022. Prohlašuji, že v případě události, která by měla za následek předčasné ukončení
pobytu dítěte na táboře v souvislosti s šířením koronaviru nebo opatřením proti jeho šíření,
vzdávám se nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci za předčasné ukončení tábora, případně
nároku na náhradu majetkové či nemajetkové újmy, která by mohla vzniknout v důsledku nákazy
Covid-19 a účasti mého dítěte na letním táboře. Takové okolnosti, které by vedly k nákaze
koronavirem kteréhokoli účastníka tábora nebo jiné okolnosti, které by vedly k předčasnému
ukončení tábora, se zavazuji vnímat jako zásah vyšší moci a jeho případné materiální důsledky
ponesu na svůj vlastní náklad.

V

dne 23.07.2022

............................................................................
podpis zákonného zástupce

Osoby s rizikovými faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
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ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK PRO LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR
Jméno a příjmení dítěte:
Zdravotní pojišťovna:
Rodné číslo:

Výška:

cm

Váha: kg

Rozpis stabilních léků
ráno

-poledne

-večer

Název

Dávkování

-

-

Název

Dávkování

-

-

Název

Dávkování

-

-

Název

Dávkování

-

-

Poznámka:
Kinedril či jiný lék:

Alergie
Potraviny – (jaké) vypsat
Léky – (jaké) vypsat
Příroda – (seno, pyly, vosa, atd.)
Jiné alergeny
V případě alergické reakce či záchvatu – jaké léky + popis aplikace:

Jídlo, které dítěti nedělá dobře či jej nemá rádo (nikoli alergie)

Prostor pro podrobnější rozvedení řečeného či jinou zprávu:

V

dne

............................................................................
podpis zákonného zástupce
.0

20220622210113R4

POSUDEK O ZDRAVTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE
V PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:

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):
Datum vydání posudku:
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:

............................................................................
příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotnických služeb

.....................................................................
podpis oprávněné osoby
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TÁBOROVÝ ŘÁD
Aby se nám všem na táboře líbilo, jsou stanoveny následující pravidla, která jsem povinen
dodržovat:
 chovám se čestně a mluvím slušně, sprostá slova na náš tábor nepatří
 dodržuji zvyky a tradice tábora, režim dne a denní program
 ochotně a rád každému pomohu
 vyhýbám se sporům a hádkám
 respektuji a poslouchám vedoucí a ostatní pracovníky tábora
 mám-li problém či nevím-li si s něčím rady, obrátím se na vedoucího
 každé zranění či onemocnění okamžitě nahlásím zdravotníkovi či vedoucímu
 chráním přírodu
 dbám o čistotu – svou, svých věcí, stanu, ale i celého tábora a jeho okolí
 k jídlu jdu s umytýma rukama a s čistým nádobím
 v případě kýchnutí do ruky si ji bezodkladně omyji desinfekcí
 nekouřím, nepiji alkoholické a energetické nápoje, neberu drogy
 čůrám jen na místech k tomu vyhrazených!
 po použití toalety si vždy omyji ruce
 při poledním klidu se zdržuji ve svém stanu nebo v jídelně, za horka ve stínu lesa a konám
pouze klidové činnosti – spánek, čtení, psaní dopisů, kreslení, hraní stolních her…
 neopustím tábor ani svou družinu bez souhlasu vedoucího
 pohybuji se jen ve vymezeném území tábora
 neprocházím mezi stany, používám pouze určené průchody
 návštěvy ve stanech zakázány
 do kuchyně, na ošetřovnu, marodku či do skladu smím vstoupit jen na vyzvání vedoucího,
kuchaře a ostatních pracovníků tábora
 ve stanu nezapaluji oheň ani nezapaluji svíčky
 ve stanu nepoužívám repelent ani jiný sprej, nesahám na celtu – jsem si vědom, že tyto
činnosti poškozují impregnaci celty tzn. v dešti mi do stanu poteče
 do stanu nenosím jídlo ani pití z jídelny, sladkosti z domova patří do kapsáře
 dodržuji bezpečnost práce – pod dohledem vedoucích si osvojím základní táborové
dovednosti
 při práci s nářadím jsem opatrný, po práci vše vrátím na své místo
 šetřím vybavení tábora, vypůjčené věci vracím na místo, případné poškození ihned hlásím
vedoucímu
Cílem našeho tábora je vytvořit dobrý kolektiv a naučit se samostatnosti a spolupráci. Máme na
paměti, že pracujeme společně pro pohodový pobyt nás všech.
Za opakované nedodržování a svévolné porušování táborového řádu nebo za jeho zvláště
závažné porušení může být každý účastník z tábora vyloučen. V takovém případě se vrací pouze
stravné.
Úmyslné poškození vybavení tábora dítětem se dává k úhradě (či náhradě) rodičům.
Rodič svým podpisem stvrzuje, že byl s táborovým řádem seznámen, svému dítěti jej vysvětlil a
vzal na vědomí možnost vyloučení dítěte z tábora při opakovaném nebo zvlášť závažném porušení
táborového řádu.

............................................................
podpis dítěte

........................................................................
podpis rodiče
.0
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CO S SEBOU?
1. Doklady a věci, bez kterých není možné odjet!
☐ potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (ne starší než 2 roky, platné po dobu konání
tábora, originál, který vrátíme, nebo čitelná kopie, kterou si necháme)
☐ negativní PCR test ne starší než 72 hodin
☐ list účastníka s podepsaným prohlášením rodičů
☐ podepsaný táborový řád
☐ průkaz zdravotní pojišťovny (budeme radši za kopii)
☐ léky (pokud dítě nějaké užívá pravidelně) + popis jejich užívání
☐ kapesné 150 ÷ 200,-Kč (lépe v drobných, u menších dětí rozdělené na dvě části)

2. Věci nezbytně nutné
☐ kvalitní nabroušený kapesní nůž (budeme vyřezávat)
☐ kvalitní spacák (takový, aby děti mohly spát i pod širákem),
☐ prostěradlo, ☐ karimatku nebo molitanové lehátko na spaní (tentokrát jsou stany bez
matrace!) ☐ malý polštářek, ☐ deku, ☐ piknikovou, nebo jinou deku, aby děti měly na čem pobývat
mimo stan
☐ nerezový ešus (hliník je zakázán hygienou, dítě ho nesmí používat – platí i pro příbory)
☐ 2 lžíce, malou lžičku – rozhodně podepsané či jinak označené
☐ 2 ks nepoužitých respirátorů FFP2 nebo KN95, každý ve vlastním sáčku
☐ malé balení desinfekce na ruce
☐ hrnek – plecháček (dostatečně velký cca 250 ml) – označené (např. lakem na nehty či barvou
na sklo)
☐ pláštěnku (igelitovou a dostatečně velkou a pevnou, samozřejmě nepoškozenou – ne bundu,
ta pláštěnku nenahradí!) Ideální je kombinace lehké igelitové pláštěnky do baťohu na výlety a
silného těžko zničitelného pláště do deště. Pláštěnka by měla končit níže, než končí holínky.
☐ holínky (opravdu gumové!) ne goretexové boty. Ty je nenahradí!
☐ bílé bavlněné tričko (lépe starší, oprané) – bez něj nebudou mít děti klanový stejnokroj!!!
☐ pokrývku hlavy – klobouk či kšiltovku (ne samotný kšilt)
☐ batoh na výlety (dostatečně velký, aby obsáhl svačinu, láhev s pitím, pláštěnku, plavky a
ručník)
☐ bavlněný šátek (rozměr min. 65x65 cm)
☐ uzlovačku cca 1,5m (silnější provaz, dá se sehnat v hobymarketech za cca 20,-Kč za 1m)
☐ KPZ = krabička poslední záchrany – která by měla obsahovat užitečné drobnosti
4 zavírací špendlíky, jehlu a nit, náhradní knoflíky, zápalky, kousek provázku, gumičky, papír a
tužtičku, svíčku, náplast, dopisní známku, 10,-Kč a další věci, co vám přijdou užitečné
vše vložte do vodotěsné krabičky např. od mýdla (neměla by být větší)
☐ jídlo a pití na cestu na tábor, prvním jídlem bude večeře
POZOR – na náš tábor nepatří mobilní telefony a další elektronika!!! (nemáme elektřinu, není
je jak dobít a narušují chod tábora). Rozhodnete-li se je s sebou dětem dát, rozhodně za ně
nepřebíráme zodpovědnost!!!
A ještě jedna prosba:
Máte-li možnost sehnat či vám doma přebývají nějaké reklamní či jiné předměty (např. nevhodné
dárky, přebytečné hrníčky….), popřípadě jste-li ochotní nám nějaké drobnosti či sladkosti věnovat
jako ceny pro děti, buďte tak hodní a předejte je u autobusu vedoucím, děti budou nadšené.
Moc děkujeme
.0
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3. Doporučený seznam dalších věcí
BOTY – ☐ tenisky, ☐ pevná obuv na chůzi a běhání, ☐ sandály, ☐ boty do sprchy (např. kroksy) +
již zmiňované ☐ holinky
OBLEČENÍ – (určitě se řiďte vlastním úsudkem a tím, co je dítě zvyklé nosit doporučujeme vše
starší, ať se nemusíte bát poškození, přeci jen jedeme do přírody)
☐ bílé bavlněné tričko (lépe starší, oprané) – na stejnokroj
☐ 1× kalhoty na výlety, ☐ 1× šusťáky
☐ 3× kraťasy – jedny vhodné do města
☐ 3× tepláky
☐ 2× mikinu
☐ 1× teplý svetr
☐ 5 triček s krátkým rukávem
☐ 2 trička s dlouhým rukávem
☐ 1 pyžamo či teplákovou soupravu na spaní (dlouhé nohavice, dlouhý rukáv)
☐ ponožky – min. 8 párů, lepší na každý den jedny (14ks)+ 1 teplé na spaní
☐ 1 plavky
☐ spodní prádlo – dívky na každý den jeden kus – 15ks, chlapci cca 8ks- jak jsou zvyklí
☐ 1 lehčí bundu
na hlídku – ☐ starší zimní bundu, ☐ teplou čepici, ☐ slabší rukavice (noci bývají chladné)
HYGIENA
☐ 1x osuška, ☐ 2x ručník
☐ kartáček na zuby a pastu
☐ hřeben
☐ šampon a sprchový gel
☐ žínku (je nutná)
☐ toaletní papír
☐ kapesníky
VĚCI POTŘEBNÉ
☐ baterka + náhradní baterie (při noční etapové hře a při hlídkách jsou na ni odkázáni!)
☐ kapesní nůž (zavírací, ostrý)
☐ loňský zpěvník (poprvé jedoucí děti dostanou svůj zpěvník na táboře), kdo nenašel, ozvěte se
prosím
☐ vybavený penál – propiska, tužka, nůžky, malé pravítko, pastelky, guma, lepidlo v tyčince,
ořezávátko
☐ blok na kreslení
☐ dopisní papíry + obálky s adresami a známkami
☐ knížku či časopis na čtení
☐ drobnou společenskou hru (karty, pexeso….)
☐ Fenistil či jiný přípravek po bodnutí hmyzem
☐ repelent
☐ pytel na špinavé prádlo – nejlépe bavlněný či z jiného prodyšného materiálu (třeba i starý povlak
na polštář) – igelitový pytel je naprosto nevhodný!!!
Věci prosím označit (zvlášť malé děti mají problém poznat své), vše umístit do KUFRU, který by si
děti měly sbalit samostatně – lépe se pak orientují kde co naleznou. Počítejte s tím, že si děti
budou chtít z tábora přivézt věci, co si vyrobily a vyhrály. Vše by se jim poté mělo vejít do dvou
zavazadel a baťůžku. Je pro všechny nepříjemné, pokud mají na cestu zpět věci uloženy ve
spoustě tašek.
.0
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