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http://www.ps-odra.pionyr.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2019
Pořadatel:

Pionýr z.s., Pionýrská skupina ODRA, oddíl TOPOLY (dále jen PS)

Termín konání: 27.7 – 3.8.2019
Místo konání:

Široká Niva 17, okr. Bruntál

Cena tábora:

2 800,- Kč

Kontakt:

Vedoucí tábora: Klára Schichelová

+420 777 032 484

k.schichelova@gmail.com

Zástupce:

+420 723 641 738

barbora.pencova@gmail.com

Pencová Barbora

V ceně letního tábora je zahrnuto: strava 5x denně, pojištění, doprava, ubytování ve stanech,
program pro děti, provozní náklady

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte do 30. 6. 2019.
Tábor musí být uhrazen do 10.7.2019 (avšak čím dříve, tím lépe). Detailní informace k platbě naleznete níže.
INFORMACE O DÍTĚTI:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..………………..………………..………………..…………..………..…………………………………………….……………..………………..……………..
Datum narození: ……………………………………………………………………..…..
Adresa: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..………………..………………………..…….…………..……….. PSČ: …………….………………..
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny: …………………………………………………..………………..………..………..
INFORMACE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..………………..……………..………………………………………………..………..………………..…………………..………………..…………..……..
Adresa: ………………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………..………………..…………….……..……….. PSČ: …………………..…………..
Telefon: …………………………..…………………..………………………..…….

Email: ……………………………….………………………………………..……..………………..……….……………….…….…….

Souhlasím, aby výše uvedené údaje o dítěti byly použity pro hladký chod tábora.
Každý účastník podléhá táborovému řádu a podrobí se všem pokynům vedoucího tábora. Nedodržení
táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Potrestaný účastník se vrací zpět na vlastní náklady
a ztrácí nárok na vrácení zůstatku táborového poplatku, který bude použit pro provoz tábora. Při předčasném
odjezdu dítěte z tábora, ze zdravotních či osobních důvodů, je v možnostech PS ODRA vrátit pouze náklady na
stravné.
Veškeré cennosti, jako jsou mobilní telefony, mp3, herní konzoly, tablety, cenné prstýnky, řetízky a různé jiné
předměty, které nepodléhají seznamu věcí, nejsou pojištěny, a pokud je dítě na táboře bude mít, PS nenese žádnou
odpovědnost. Při ztrátě či poškození nebude hrazena jejich oprava ani zajišťována náhrada. Děti na táboře nemají
možnost dobití si jakéhokoliv přístroje. Doporučujeme tedy, aby je s sebou vůbec neměly.
Každý účastník musí mít s sebou spací pytel. Oddíl nemá možnost zajistit jeho zapůjčení.

Pionýr z.s.,
Pionýrská skupina ODRA
708 00
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Bajkalská 1247/10
OSTRAVA-PORUBA

ps.odra@gmail.com
http://www.ps-odra.pionyr.cz

S výše uvedenými údaji bude nakládáno podle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů (budou použity
jen ve sdružení Pionýr). Podpisem souhlasíte se zveřejněním fotografií pořízených na akcích Pionýrské skupiny ODRA.
Fotografie mohou být použity na webových stránkách skupiny nebo na propagačních materiálech.

Na táboře jsou stanoveny tyto podmínky:

REŽIM DNE
7:20

Budíček

13:30

Odpolední klid

7:30

Rozcvička

15:00

1. odpolední program

7:40

Ranní hygiena, úklid stanů

16:30

Svačina

8:00

Ranní nástup

16:50

2. odpolední program

8:20

Snídaně

18:50

Večerní nástup

9:00

1. dopolední program

19:15

Večeře

10:40

Svačina

19:45

Večerní program

11:00

2. dopolední program

21:00

Večerní hygiena

13:00

Oběd

21:20

Večerka

TÁBOROVÝ ŘÁD
1.

Neopouštěj tábor bez dovolení vedoucího tábora.

2.

Udržuj v táboře i ve svém stanu čistotu a pořádek.

3.

Dodržuj denní režim a pokyny vedoucích.

4.

Dodržuj osobní hygienu, hlídej si své věci.

5.

Svou „potřebu” vykonávej pouze na „latríně”.

6.

Nevstupuj do kuchyně, chatky a na místa mimo hranice tábora.

7.

Táborové pomůcky vracíme vždy tam, kde mají své místo. Věcí, které Ti nepatří, si nevšímej.

8.

Při výletech mimo tábor dodržuj kázeň a pokyny vedoucích.

9.

V lese nesbírej žádné plody ani houby a chovej se ukázněně.

10. Dodržuj bezpečnost při práci na táboře i při hrách, ať se nikomu nic nestane.
11. Buď dobrým kamarádem. Hezky se chovej k ostatním táborníkům i vedoucím, nedělej jim naschvály.
12. Na táboře nemluv sprostě a nelži.
13. Ve stanu neschovávej žádné jídlo.
14. Nepožívej alkoholické nápoje a jiné návykové látky (cigarety, drogy).
15. Alespoň dvakrát za tábor napiš domů 
Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor. Souhlasím s podmínkami a cenou.

V ……………………..……………….……………………………….. dne ………………. ……………………….
…………………………..………………..……………………………………….….

podpis zákonného zástupce

Pionýr z.s.,
Pionýrská skupina ODRA
708 00

email:
web:

Bajkalská 1247/10
OSTRAVA-PORUBA

ps.odra@gmail.com
http://www.ps-odra.pionyr.cz

Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………………………..………………..………………..……………………………………………………...…………

Datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prodělané choroby: ………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..…………………………………………………......…………

Alergie na: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..………………………………………….............…..………

Dítě užívá tyto léky: ………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..…………………………………………………......…………

Dítě je očkováno dle řádného očkovacího kalendáře:

ANO – NE

Dítě je dále očkováno těmito vakcínami:….…………………………… ……..………………..………………..………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..………………………………………………………..……...…………

………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..………………..………………..…………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………..…………………………………………………..…………...

V souladu se zdravotními předpisy, konkrétně, že do hromadných zotavovacích akcí mohou být zařazeny pouze děti
zdravé a nevyžadující zvláštní péči, rozhoduji závazně, že dítě může být umístěno na Vaší letní rekreaci konané
v období 27.7 – 3.8.2019.

V …………………………………………………………………………… dne ………………………………………
………………………………………………………………………………….…………

razítko a podpis lékaře

Souhlasím s výše uvedeným.
…………………………..………………..……………………………………….….
podpis zákonného zástupce

Pionýr z.s.,
Pionýrská skupina ODRA
708 00

email:
web:

Bajkalská 1247/10
OSTRAVA-PORUBA

ps.odra@gmail.com
http://www.ps-odra.pionyr.cz

Čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………..…………………………….……………………..……
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………..………………
Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… PSČ: ……………………………………………………..………..

Prohlašuji, že dítě je zdravé, nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.), v rodině ani v místě
bydliště v posledních týdnech nepřišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí, a krajský hygienik ani
ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření nebo lékařský dohled, a je tedy schopno účastnit se tábora od
27.7. do 3.8.2019. Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by pro mne mohly nastat, kdyby
z nepravdivých údajů uvedených v tomto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu.

Dítě je: plavec – neplavec

V

………………………..………………..………………..………………………………

dne 25. 7. 2019
…………………………..………………..………………..…………………………….

podpis zákonného zástupce

Pionýr z.s.,
Pionýrská skupina ODRA
708 00

email:
web:

Bajkalská 1247/10
OSTRAVA-PORUBA

ps.odra@gmail.com
http://www.ps-odra.pionyr.cz

Doporučený seznam věcí
Obuv

Hygiena

pevná obuv

Ručník/osuška

1/1

(alespoň 1 nepromokavá)

2

Utěrka

1

sandálky (jiná otevřená obuv)

1

Opalovací krém

1

gumáky

1

Repelent

1

Papírové kapesníky
Oblečení
Kraťasy

2

Další

Spodní prádlo

7

Ešus (+dýnko – poklička ešusu)

1

Plavky

1

Hrnek

1

Tričko

4

Lžíce

1

Mikina

2

Lžička

1

Dlouhé kalhoty (tepláky, legíny) 2

Škrabka

1

Bunda

1

Vázačka (kulatá tkanička – 2m)

1

Čepice (kšiltovka) nutné!

1

Láhev na pití

1

Ponožky (1 teplé)

8

Zápisník

1

Pláštěnka nutná!

1

Psací potřeby

1

Šátek

1

Nůžky

1

Lepidlo

1

Věci na spaní

Dopisy, pohledy, známky (+adresy)

Teplý spacák

1

Batůžek na výlet

1

Teplé pyžamo/teplákovka

1

Sáček na špinavé prádlo

1

Teplé ponožky

1

Plyšového kamaráda 

Baterka/čelovka

1

(Polštářek, prostěradlo/deka)

1 (není nutné, ale pro větší pohodlí)

doporučené kapesné je 200,-Kč

Upozorňujeme, že dětem není dovoleno mít ve stanu sladkosti, pití, ani jiné potraviny, a proto je zbytečné je dětem
s sebou balit. Nedostatkem sladkých dobrot děti netrpí, na jídelníček se je snažíme zařazovat často.

Na sraz:


čestné prohlášení rodičů (součást přihlášky), které nesmí být starší než den před odjezdem



potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte – maximální stáří 1 měsíc před odjezdem



očkovací průkaz



průkaz pojištěnce



léky, které děti užívají pravidelně

Pionýr z.s.,
Pionýrská skupina ODRA
708 00

Bajkalská 1247/10
OSTRAVA-PORUBA
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Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Klára Schichelová
Za Dvorem 331/4
Ostrava – Plesná 725 27
Pokyny pro platbu:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

5126861001/5500
datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR

Na seznamu jsou uvedené počty kusů pouze orientační. Ponecháváme na rodičích, zda seznam využijí v námi
navrhovaném množství věcí, nebo některé z věcí přibalí dětem navíc. Prosíme však rodiče, aby na seznamu uvedli,
případně dopsali, jaké množství dětem na tábor nabalili, neboť po zkušenostech z minulých táborů víme, že na tábořišti
zůstávají věci, ke kterým se nikdo nehlásí. Zároveň prosíme rodiče, aby tento seznam přibalili dětem do zavazadla, těm
menším věci podepsali, a zkontrolovali, že jim nejsou malé boty (včetně gumáků). Také Vás prosíme, abyste kufr balili
společně s dětmi, získají tím přehled o sbalených věcech a ušetříme si čas hledáním. Předem děkujeme.

Žádáme rodiče, aby dětem přibalili jedno bílé tričko s krátkým rukávem, to bude použito k táborové hře. Trika se
budou barvit, a proto by bylo vhodné, aby neměla žádné obrázky a nápisy.

Závěrem bychom rádi poděkovali těm rodičům, kteří chod tábora podporují finančním nebo hmotným příspěvkem. Pro
ty z Vás, kteří mají zájem přispět finanční částkou na táborový program, volným časem na výrobu kostýmů či jiných
rekvizit, popřípadě nákupem papírenského zboží či odměn pro děti, doplňujeme, že přivítáme a oceníme jakoukoli
iniciativu. V minulých letech jsme díky Vaší pomoci zajistili vlastní autobusovou dopravu na celodenní výlet, děti dostaly
hezké ceny na konci tábora a v přípravě programu jsme se mohli více vyřádit 

Pro zaslání finančního příspěvku je číslo účtu totožné s číslem účtu pro platbu tábora, jinou formu pomoci s Vámi rádi
zkonzultujeme nejlépe emailem (k.schichelova@gmail.com), případně na telefonním čísle 777 032 484 – Klára
Schichelová, hlavní vedoucí.

