letní
křesťanský tábor Eden
11. - 21. 8. 2020 v Bohuslavicích
Pro děti od 7 do 15 let
Kontaktní údaje:
tabor.eden@gmail.com
nas-eden.cz
Hlavní vedoucí:
Marek Stejskal
tel.: 739 182 450

Adresa tábora:
Tábor Eden
TZ pod Pandurkou
Bohuslavice u Konice
Okr. Prostějov
798 56

Do 30.června odevzdejte PŘIHLÁŠKU a:
(1)
(2)
(3)
(4)

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
Podepsaný souhlas s táborovým řádem
Kopii průkazu pojištěnce
Peníze

Preferujeme platit tábor převodem přes účet (osobní či zaměstnavatele). Kontaktujte nás prosím na
email, bude vám zasláno číslo účtu a variabilní symbol. Po domluvě je možná i hotovostní platba.

V den odjezdu dítěte na tábor (tj. 11. srpna) odevzdejte:
Písemné prohlášení rodičů (tzv.bezinfekčnost)

PŘI BALENÍ KUFRU URČITĚ NEZAPOMEŇTE NA:
•
•

•
•
•
•
•

•

Spací pytel (kvůli chladným nocím doporučujeme dítěti přibalit spíše teplejší oblečení na spaní)
Dlouhé i krátké kalhoty, 2x mikinu nebo teplý svetr, bundu, trička s dlouhým i krátkým rukávem, ponožky, osobní
prádlo, minimálně 2 páry bot (raději pevnější), gumové holínky

Plavky, pláštěnku, pokrývku hlavy proti sluníčku, šátek, ručník, kapesníky
Ešus, příbor, hrníček, utěrku, batůžek, lahev na pití
Hygienické potřeby (kartáček na zuby, hřeben, mýdlo, krém na opalování, repelent)
Léky, které dítě užívá
Tužku, zápisník, pastelky, šitíčko, baterku (+ náhradní baterie),masku na karneval
!!! Cenné věci - šperky, hodinky, mobily a jinou techniku, ale také zapalovače či jiné nebezpečné věci
nechejte doma – tyto věci budou na začátku tábora zabaveny, komunikace může probíhat
prostřednictvím hlavního vedoucího !!

Doporučujeme si všechny věci podepsat či označit !

Doprava do i z tábořiště bude zajištěna soukromou autobusovou dopravou.
Sraz táborníků je 11.8. v 8:45 na vlakovém nádraží v Brodku u Přerova.
Příjezd táborníků zpět do Brodku bude 21.8. v 17:30.
Osobní vyzvednutí dětí je možné od 16:30

na letní dětský křesťanský tábor v Bohuslavicích od 11. - 21. srpna 2020,
který pořádá Sarkander, z.s. za podpory MŠMT

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………
Adresa…………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Datum narození: ……………………………… Rodné číslo: ……………………………………..
Telefon rodiče: ………………………………… Email (čitelně): ……………………………………………..
Vyzvednu si dítě z tábora osobně – od 16:30 (zaškrtněte v případě souhlasu)
Umí vaše dítě plavat?
Ano/Ne
Nosí vaše dítě brýle?
Ano/Ne
Je vaše dítě na něco alergické?
Ano/Ne
(Pokud ano, uveďte prosím typ alergie a co vyvolává alergickou reakci)

Užívá vaše dítě pravidelně nějaké léky?
Ano/Ne
(Pokud ano, uveďte bližší informace jaké léky, způsob užívání, dávkování)

Zde nám prosím napište pár řádků o svém dítěti (o povaze, dovednostech, víře, o tom, jak se snáší
s ostatními a vše, co považujete za nutné sdělit):

Informace o zpracování osobních údajů:
Informujeme Vás tímto, že Sarkander z. s., IČ:60043920, se sídlem Biskupské nám. 841/2,
779 00 Olomouc, bude ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovávat osobní údaje
uvedené v této přihlášce v souvislosti s pořádáním akce, k níž tato přihláška slouží, v pozici správce
osobních údajů. Kompletní informaci o zpracování osobních údajů a kontakt pro Vaše dotazy k této
problematice naleznete na webové stránce správce http://www.ado.cz/sarkander/index.php?page=53
(odkaz přímo na stránku, kde máte informace o zpracování osobních údajů).
V……………………………dne……………………2019

…………………………………………..
(podpis rodičů nebo zákonného zástupce)

Přihlášky spolu s dalšími náležitostmi odevzdejte (nebo zašlete) nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu:
Marek Stejskal, Hlavní 29, Přerov-Ujezdec, 750 02

Sarkander, z. s.
Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, IČ 600 439 20

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: ...............................................................................................
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: .........................................................................................................................
IČO poskytovatele: ..........................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: .........................................................................................................................................
datum narození dítěte: ....................................................................................................................................................................
adresa trvalého pobytu: ..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Část A: Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
je zdravotně způsobilé *)
není zdravotně způsobilé *)
je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*) ............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně
zdravotní způsobilosti.
Část B: Potvrzení o tom, že dítě
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:

ANO

NE *)

je proti nákaze imunní (typ/druh):
...............................................................................................................................................................................................
má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
...............................................................................................................................................................................................
je alergické na:
....................................................................................................................................................................................
dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):
...............................................................................................................................................................................................
Část C: Oprávněná osoba:
Jméno a příjmení oprávněné osoby:……………………………………………………………………………………………
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun…): ……………………………………………….
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:……………………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby:

datum vydání posudku:
*)

podpis a razítko lékaře:

Zaškrtněte hodící se variantu

Poučení: Proti 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.

Odevzdejte až při nástupu dítěte na tábor!
Písemné prohlášení rodičů (zástupců dítěte)
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (jméno) ............................................................................
narozenému ....................... bytem ........................................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní
(příslušný) hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Tímto také potvrzuji, že
jsem dítěti zkontroloval/a hlavu a nemá vši. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech
přišlo toto dítě do styku s jakoukoliv nemocí, v opačném případě prohlašuji, že o tom byl pořadatel
informován.
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora od ............................. do ...................................................
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.
V ……………………… dne ……………2020
(datum dne odjezdu dítěte na tábor)

podpis zákonných zástupců :

.......................

TÁBOROVÝ ŘÁD - EDEN
•
•

Děti a rodiče jsou s táborovým řádem seznámeni již před nástupem do tábora a táborníci ještě také 1.den při
nástupu do tábora.
V případě porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Jistě chápete, že ostatním dětem
musíme zabezpečit nerušený průběh tábora.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA JE POVINEN DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ TÁBOROVÉHO ŘÁDU:

1. Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky.
1. Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
2. Táborník vždy poslouchá a dodržuje veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého oddílového vedoucího a
ostatních pracovníků tábora.
3. Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pro místo tábořiště a táborový program, který mu sdělí vedoucí.
4. Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
5. Není dovoleno vstupovat do skladu s inventářem bez svolení správce materiálu. Sportovní nářadí, nástroje, nářadí
a další materiál půjčuje správce materiálu.
6. Táborový majetek a majetek ostatních táborníků je každý povinen opatrovat, ošetřovat, udržovat a chránit před
poškozením a ztrátou. Náhrada škody bude požadována po tom, kdo škodu způsobil.
7. Do kuchyně má přístup pouze personál kuchyně, zdravotník a vedoucí (ostatní jen na vyzvání).
8. K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý.
9. Jídlo se konzumuje vždy v určených prostorách, nikdy ne ve stanu. V jídelně táborník dbá slušného vystupování a
správného stolování. Pije pouze připravené nápoje nebo určenou pitnou vodu.
10. Odpadky se smějí vyhazovat jen do určených pytlů. Ke každému odpadu (papír, plast, sklo, komunální) je určen
označený pytel.
11. Ve stanech nebude nikdo přechovávat žádné potraviny (hrozí jejich sežrání hlodavci nebo zplesnivění, potraviny
budou vybrány a uskladněny na místě chráněném před těmito vlivy)
12. Při vycházce do okolí i při cestě za nákupem bude každý dbát na své vystupování, chování, ochraňovat a udržovat
dobrou pověst tábora.
13. Ve stanech, v sociálním zařízení a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu.
Během pobytu bude hodnocen pořádek a čistota.
14. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.
15. Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, oznámí to ihned jakémukoliv vedoucímu či zdravotníkovi, i když se
mu to nebude zdát významné. Přisáté klíště odstraňují výhradně zdravotníci !
16. Táborník bude dodržovat zásady chování k životnímu prostředí.
17. Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky). Bez výhrad plní
pokyny vedoucích při pobytu u táborového ohně!
18. Při pohybu cizích osob v areálu tábora tuto skutečnost oznámí táborník vedoucímu.
19. Nebude mluvit sprostě - neboť bude-li přistižen, bude si muset provést dezinfekci úst.
20. Mobilní telefony budou táborníci používat v době poledního klidu a v určeném čase před večerkou tak, aby
jejich používání nenarušovalo právě probíhající program. Mimo odpolední klid budou telefony uschovány
vedoucími na bezpečném, suchém místě.
21. Kouření a pití alkoholických nápojů je na táboře přísně zakázáno, porušení bude bráno jako VELICE VÁŽNÝ
prohřešek!.
22. Za porušení táborového řádu může být táborník potrestán - prospěšnou prací navíc, procvičením svalů
prostřednictvím posilujících cviků, u velmi těžkých porušení i vyloučením z tábora.
23. Dle okolností může hlavní vedoucí tábora tento táborový řád kdykoliv pozměnit či doplnit.

Potvrzení o seznámení a souhlasu s táborovým řádem
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a obeznámen/a s táborovým řádem pro dětský letní tábor
v Bohuslavicích, 11.-21.8.2020 a s jeho zněním seznámím také své dítě – účastníka tábora, a také
souhlasím s jeho dodržováním vedoucími, účastníky i rodiči během celé doby tábora.
V ……………………… dne ……………2020
Podpis zákonných zástupců :

.......................

POŘADATEL, Z. S. SARKANDER:
1) nedoporučuje dětem brát s sebou vysoké peněžní částky a cenné předměty – mobilní telefony a různé další
přehrávače, databanky, videohry, šperky apod.
2) neodpovídá za skladování výše uvedených předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či zcizení.
3) nepovoluje návštěvy dítěte v průběhu tábora.
4) si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií pořízených na táboře na táborovém webu
5) si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na
přechovávání či používání omamných a návykových látek (nikotin, alkohol, drogy) a nebezpečných předmětů (nože,
zbraně, pyrotechnika) apod.
6) vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky (a na vlastní náklady zákonného zástupce
dítěte):

-při opakovaném porušování táborového řádu a chování popsaném v bodě 4)
-při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a
napadání, apod.
- opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího
- krádež cizí věci nebo peněz, soustavné porušování pokynů těch, kdo mají dítě na starost,
narušování a maření programu her
- jakékoli jiné nezákonné jednání

STORNOPODMÍNKY:
1. Přihlášení na LT lze zrušit i bez udání důvodu, telefonickou formou a následně písemnou formou. Zrušení nastává
dnem doručení.
2. Při zrušení přihlášení dle bodu 1 se účtují tyto stornopoplatky:
a) více než 3 týdny před nástupem na LT - 200,- Kč
b) 3 týdny a méně dní před nástupem na LT - 30 % celkové ceny
c) v případě nenastoupení na LT nebo předčasném ukončení účasti na LT - 100 % celkové ceny
3. Při zrušení přihlášení z vážných zdravotních důvodů (doložených lékařským potvrzením nejpozději do dne skončení
LT) bude účtován jednorázový stornopoplatek ve výši 200,- Kč. Tuto skutečnost je v době 14 dní před začátkem LT nutno
oznámit pořadateli, nejpozději do druhého dne po vzniku těchto důvodů.

