Středisko volného času Vratimov,
příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov
www.svcvratimov.cz

Staré pověsti české
VS 108003

INFORMACE K TÁBORU
Vážení rodiče, rozhodli jste se svěřit vaše dítě na tábor, který pořádá naše organizace. Věnujte,
prosím, svou pozornost základním informacím.

LDT Staré pověsti české - pobyt je určen dětem od 8 do 15 let (na tábor můžeme přijmout
pouze děti, které již absolvovaly alespoň 1. třídu ZŠ - bez výjimek). Stanová táborová základna
na louce Nadějov se nachází v krásném a klidném údolí uprostřed lesa, v krásné přírodě
Oderských vrchů.
Děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou a na táboře není k dispozici elektrická
přípojka. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, program, 5x denně stravu – včetně svačin
a pitného režimu.

Odjezd: v sobotu 17. 7. 2021 v 15:00 hod. (sraz 14:30 hod.) Začínáme
po příjezdu svačinou a v den odjezdu končíme svačinou!

Příjezd: v pátek 30. 7. 2021 cca v 13:00 hod.
Místo odjezdu i příjezdu: parkoviště nádraží ČD Vratimov
Při odjezdu odevzdáte:
✓ prohlášení rodičů
✓ průkaz zdravotní pojišťovny a seznam léků s pokyny k jejich užívání (průkaz ZP i léky
si převezme zdravotník při převzetí dítěte na tábor do svých rukou a na konci je při
příjezdu předá zpět do rukou přítomného rodiče)
✓ obálku s kapesným označenou jménem dítěte a částkou, doporučujeme kapesné
v maximální výši 300 Kč (je na vašem zvážení, zda kapesné předáte do úschovy také
zdravotníkovi nebo jej necháte dítěti u sebe)

Hlavní vedoucí: Petr Sochací; kontakt: 603 440 629
Když bude chvilka času, tak napíšeme.

Adresa tábora:

Louka Nadějov
Lukavec
742 45 Fulnek

Na táboře nedoporučujeme osobní návštěvy. Pište ale dětem dopisy, ty k táboru patří a mají
na něm své nezastupitelné místo. Navíc dětem zůstanou jako vzpomínka. Doporučujeme pro
ulehčení zejména menším dětem přibalit dopisy s nadepsanou adresou domů.
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NUTNÉ VĚCI
Teplý SPACÍ PYTEL – podmínka pro převzetí dítěte na tábor
MALÝ POLŠTÁŘEK pod hlavu
EŠUS + HRNEK + LŽÍCE (případně celý příbor)
BATERKA (+náhradní baterie)
REPELENT

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ
TRIČKO
SVETR, MIKINA, TEPLÁ BUNDA
TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA (na spaní)
KALHOTY
KRAŤASY
ČEPICE nebo jiná POKRÝVKA HLAVY
SPODNÍ PRÁDLO
PONOŽKY (včetně teplých ponožek na spaní)
PLÁŠTĚNKA – ne deštník
RUČNÍKY
BOTY
- sportovní boty, tenisky
- sandále, crocs nebo žabky
- gumáky (!) nebo příp. pevné outdoorové boty
DEKA, BATOH
LAHEV NA VODU (doporučujeme sportovní lahve v objemu 0,5-1 L nebo vojenskou čutoru,
ne použité PET lahve od minerálky)
TOALETNÍ POTŘEBY – zubní kartáček, pasta, šampón, mýdlo
ÚTĚRKA NA NÁDOBÍ
SLUNEČNÍ BRÝLE
BLOK, PSACÍ POTŘEBY
TAŠKA NA ŠPINAVÉ PRÁDLO
Prosíme o přibalení jednoho kusu čistě ČERNÉHO trička. Na táboře si ho děti vyzdobí dle
svých přání, aby sloužilo jako táborové tričko.
Upozornění: Počty kusů oblečení neuvádíme, je na vašem zvážení, kolik čeho bude dítě na
14 denní pobyt v přírodě potřebovat.
Doporučujeme jako zavazadlo využít kufr. Je nejlépe skladný v podsadových stanech, ve
kterých děti budou ubytovány.
Doporučujeme zejména menším dětem věci a zavazadlo nadepsat jménem.
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POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
1. Z důvodu evidenčního programu SVČ Vratimov dodržte prosím tento postup: zvolte si
tábor, telefonicky, e-mailem, nebo osobně v recepci nahlaste osobní údaje vašeho dítěte podle
tohoto seznamu: rodné číslo dítěte, jméno a příjmení dítěte, zdravotní pojišťovna (kód), bydliště
(ulice a číslo popisné, PSČ, město), kontakt na dítě (mobil), jméno a příjmení rodičů včetně
kontaktů – telefon + mail, název školy, kterou dítě navštěvuje, upozornění na zdravotní stav
účastníka, pokud je to třeba.
2. Pokud vaše dítě je již vedeno v evidenci SVČ a nemá žádnou změnu, je možno využít přihlášení
on-line line www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy (vyberte konkrétní tábor). Závazná přihláška
se vám po jejím schválení vygeneruje ve vašem klientském centru na webových stránkách
https://svcvratimov.iddm.cz/prihlaseni. Přihlášku je třeba vytisknout nebo Vám ji vytiskneme
přímo v recepci SVČ Vratimov. Novinkou je platba kartou nebo expresním převodem online pod
VS doručeným do klientského účtu.
3. Po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte v recepci SVČ do 15
dnů po přihlášení, nejpozději do 30. 4. 2021 (můžete zaslat poštou). Součástí přihlášky je příkaz
k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení poukazu.
4. Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 1 000 Kč u pobytových
táborů a 500 Kč u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude
provedena rezervace místa na zvoleném táboře), přihlášku nutno potvrdit do 15 dnů úhradou
zálohy.
5. Je možné uhradit ihned celou částku.
6. Pokud nebude záloha zaplacena v daném termínu, bude dítě odhlášeno. O zrušení rezervace budete
informování e-mailem.
Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
1. v hotovosti do pokladny na recepci SVČ Vratimov,
2. kartou nebo expresním převodem online pod VS doručeným
do klientského účtu (https://svcvratimov.iddm.cz/uvod)
3. převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky),
4. složenkou typu A,
5. složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
6. v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
•
•
•

vyžádáte si u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci dítěte, který odevzdáte svému
zaměstnavateli,
zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu SVČ,
SVČ na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu,
Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky,
poukaz uhraďte do 31. 4. 2021, po domluvě lze hradit ve splátkách.
DALŠÍ POKYNY

1. Tiskopis ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE je třeba nechat vyplnit ošetřujícím lékařem a do
30.4. daného kalendářního roku odevzdat v recepci SVČ Vratimov. Týká se pouze pobytových táborů.
Toto potvrzení má platnost 2 roky ode dne vystavení lékařem. Je možno nahradit ho tiskopisem JPP.
2. Tiskopis PROHLÁŠENÍ RODIČŮ je nutno vyplnit s datem nástupu dítěte na tábor a podepsaný
odevzdat při předání dítěte na tábor.
3. Před odevzdáním přihlášky si přečtěte Organizační směrnici k táborům a Táborový řád.
4. Upozornění na podmínku přijetí dítěte na LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se
stanoveným
pravidelným
očkováním
(Zákon
258/2000
Sb.
v platném
znění).
Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít!
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
…………………………………………………………………………………………………………………
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele, včetně IČ:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno posuzovaného dítěte:
………………………………….……………………………………………………………….……………
Datum narození posuzovaného dítěte: ……………………………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu:
…………………………………………………………………………………………………........................
Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na LDT
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *) **) ……………………………………………….
B) Potvrzení o tom, že 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) ....................................................................................................
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 zdravotních 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.
Oprávněná osoba (jméno a příjmení) ………………………………………………………………………
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun…) ……………………….………
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ………………………………………………
Podpis oprávněné osoby……………………………………………………………………………………

.....................................
Datum vydání posudku

........ ...............................................
Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdrav. služeb

*)
nehodící se škrtněte
**)
Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení
podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY
(odevzdat v den odjezdu)
Já (jméno a příjmení) ………………………………………………………………………………………………
prohlašuji, že jsem (vztah k dítěti – zákonný zástupce, opatrovník…) ……………………………………………
jméno a příjmení posuzovaného dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………………….
datum narození dítěte:……………………………………………………………………………………………….
V souladu s § 9, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, prohlašuji že:
a)

dítě je zdravotně způsobilé k účasti na letním táboře,

b) dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické
situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku,
ztráta chuti a čichu atd.,
c)

ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není
nařízeno karanténní opatření,

d) dítě u sebe nemá žádné léky, vitamíny, homeopatika ani potravinové doplňky,
e)

dítě je PLAVEC – NEPLAVEC (nehodící se škrtněte).

Prohlašuji tímto, že:
a)

jsou mi známy dispozice provozu letního tábora,

b) jsem v tomto prohlášení uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte,
c)

jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé,

d) mnou uvedené kontaktní osoby budou k zastižení na uvedeném telefonním čísle a jsou mnou pověřeny
k převzetí dítěte z tábora v případě, že by u dítěte byly zpozorovány příznaky onemocnění COVID-19.

KONTAKTNÍ OSOBY v době letního dětského tábora:
Jméno a příjmení ………………………………………………………………..…. Tel. č. ……………………….
Jméno a příjmení .…………………………………………………………………. Tel. č. ……………………….
Uvádím přehled léků i vitamínů, homeopatik a potravinových doplňků, které odevzdám zdravotníkovi v den
odjezdu (léky nutno opatřit jménem dítěte a návodem k užívání):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ve Vratimově dne ……………………..…….
(datum zahájení tábora)

………………………………………………
Podpis oprávněné osoby
podpisy rodičů (poručníků či opatrovníků)
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Mobil na tábor ANO nebo NE
Blíží se doba letních prázdnin a s ní i tábor či soustředění, na které jste se rozhodli poslat
s námi Vaše dítě. Děti se zpravidla těší na nová dobrodružství, na chvíle se svými či s novými
kamarády. Stejně tak Vy možná již plánujete, jak využijete čas, který strávíte bez svých
ratolestí. Otázkou však často zůstává, zda dítěti na tábor přibalit mobil či nikoliv. Je jasné, že
v současné době jsou mobilní telefony naprosto běžná součást života.
Je však opravdu nutné, aby ho děti měly i na táborech? Právě na tuto otázku bychom se
Vám chtěli pokusit pomoci najít odpověď.
Táborová pravidla
Každý tábor má svá pravidla, která by měla být dodržována. Rodiče by se s nimi měli
seznámit ještě předtím, než své potomky na akci přihlásí, aby pak nebyli překvapeni. Náš
táborový řád mobily na táborech nedoporučuje. Podle samotných vedoucích táborů hlavně
proto, že mobilní telefony často narušují průběh tábora. Děti je totiž v některých případech
využívají k tomu, aby si svým rodičům postěžovaly kvůli každé maličkosti, řešily s nimi
záležitosti, které by měly probrat spíše s vedoucími a podobně. Navíc telefonování s rodiči
může vyvolat ještě větší stýskání a také různá zbytečná nedorozumění.
Pokud zvažujete, zda mobilní telefon svému dítěti dát či nikoliv, je důležité posoudit všechna
pro a proti:
Pokud se rozhodnete dítěti dát mobil s sebou, pak prosím vezměte na vědomí:
• Táborový řád zakazuje používání mobilních telefonů (tabletů a jiných podobných
zařízení) v průběhu denního programu. Dětem bude umožněno používat telefon
v době poledního klidu (přibližně 13:30 – 14:30), dle režimů jednotlivých táborů.
• Dítě nesmí z bezpečnostních důvodů mobil samo nabíjet. Tímto předcházíme možným
rizikům při manipulaci dětí s elektrospotřebiči.
• Dítě bude mít možnost mobil uložit do úschovny (zabezpečené místo). Mobil
i nabíječku, prosíme, označte jménem dítěte.
• Doporučujeme – neposílejte neustále SMS s příkazy, dotazy a podobně.
• Dítěti nevolejte, počkejte, až se ozve samo (když se neozývá, neznamená to, že by se
mu něco stalo, ale že prostě nemá čas – zpravidla platí: „Žádná zpráva, dobrá
zpráva.“)
• Domluvte se s dítětem na používání mobilu (používat jen tehdy, když povolí vedoucí,
respektive když dítě nenarušuje průběh tábora, žádné hry atd.)
• Uvědomte si, že ne vše, co dítě do telefonu říká je přesně tak – tím neříkáme, že lže,
prostě to jen v danou chvíli vidí horší, než to ve skutečnosti je. Stejně tak nebuďte
příliš smutní z toho, že večer pláče do telefonu, že se mu stýská a chce domů – sice to
rve srdce, ale ráno je vše zpravidla zase v pořádku a dítě se těší na nové zážitky.
• Dopředu se smiřte s tím, že dítě volá často ve chvílích, kdy je naštvané, je mu smutno,
má nějaký momentální problém a podobně. V těchto případech jsou pro rodiče mobily
spíše za trest – neví totiž, co se ve skutečnosti děje, zda má pro dítě okamžitě přijet….
Některé (samozřejmě ne všechny) informace je proto třeba brát s rezervou, jiné
naopak můžete/měli byste řešit s vedoucím tábora.
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Je třeba počítat s tím, že mobil je cennost, za kterou vedoucí tábora neručí. Na táboře
se může rozbít či ztratit.

Jestliže se rozhodnete, že mobil není nezbytně nutný a dítě na tábor vyrazí bez něj, pak vězte,
že to má své klady:
• Dítě si zvykne na to, že se dá žít i bez mobilu.
• Rodiče si zvyknou, že nemusí být se svým potomkem v neustálém kontaktu.
• Táborník se naučí řešit věci sám, popřípadě za pomoci vedoucích.
• Dají se psát pohledy a dopisy, což je rozhodně zajímavé zpestření vzájemné
komunikace. Z našich zkušeností doporučujeme raději psát dětem častěji dopisy, než
telefonické hovory. Dopisy patří ke koloritu tábora a zůstanou dětem jako vzpomínka,
na rozdíl od telefonických hovorů.
• Pokud potřebujete vyřešit nějaký problém, využijte čísla hlavního vedoucího,
uvedeného na informacích o táboře.
• Pokud by se na táboře vyskytl problém, věřte, že budete včas informováni.
Pokud se nám povedlo pomoci Vám v rozhodování, zda dítěti dáte či nedáte na tábor mobil,
splnily tyto řádky svůj účel. V případě, že ještě stále váháte, doporučuji přijít na informační
schůzku k vybranému táboru. Zde můžete své pochybnosti probrat přímo s lidmi, kteří budou
mít Vaše dítě po dobu konání tábora na starosti. Nebo je můžete probrat s pedagogy SVČ
Vratimov, kteří Vám rádi poradí.

Přejeme Vašim dětem mnoho nezapomenutelných zážitků na zvoleném táboře a Vám mnoho
klidných chvil.

Za SVČ Vratimov Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
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Žádáme rodiče, aby se společně s dětmi seznámili s táborovým řádem.

TÁBOROVÝ ŘÁD
Jsem si vědom/a, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo
nejen mně, ale i všem ostatním:
svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani svým rodičům,
ochotně a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám,
dodržuji a dbám na dodržování tohoto táborového řádu,
dodržuji režim dne i denní program,
řídím se pokyny vedoucích a služeb tábora,
potřebuji-li radu nebo pomoc s důvěrou se obrátím na svého vedoucího,
dodržuji zákaz používání mobilního telefonu, tabletu a jiných podobných zařízení
v průběhu denního programu,
8. beru na vědomí, že místem určeným k uložení mobilního telefonu, tabletu a jiných
podobných zařízení je moje skříňka (kufr) ve stanu, chatce či na pokoji,
9. beru na vědomí zákaz vnášet do objektu tábora jakoukoliv zábavnou pyrotechniku či
jiné předměty a zařízení, které by mohly způsobit svým užíváním újmu na zdraví či
životě kteréhokoliv z účastníků tábora,
10. jsem si vědom/a, že cennosti jako např. řetízky, prstýnky, hodinky apod., se na táboře
nedoporučují, z tohoto důvodu přijímám za tyto své předměty plnou odpovědnost,
11. peníze mám možnost si uložit u svého vedoucího, za peníze, které mám u sebe, si
odpovídám sám,
12. neopustím tábor, oddíl,
13. každé onemocnění nebo zranění okamžitě ohlásím svému vedoucímu, včetně přisátého
klíštěte,
14. nemám u sebe léky, vitamíny, homeopatika ani jiné potravinové doplňky, protože je
rodiče při odjezdu předali zdravotníkovi tábora včetně jejich přehledu a dávkování,
15. dbám o čistotu svého stanu (chatky nebo pokoje), svých osobních věcí, tábora a jeho
okolí,
16. nevstupuji bez povolení do cizích stanů (chatek nebo pokojů), kuchyně, skladu, do
místností, kde jsou nemocní,
17. přírodu neničím, ale chráním,
18. šetřím inventář tábora, jeho poškození okamžitě ohlásím svému vedoucímu,
19. dodržuji zákaz kouření a používání jakýkoliv alkoholických nápojů, omamných látek,
20. dodržuji bezpečnostní a protipožární předpisy protipožární, se kterými jsem byl/a
seznámen/a na začátku tábora,
21. dobu poledního klidu využívám k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora,
22. v době od večerky do budíčku nebudu rušit ostatní účastníky tábora,
23. při pohybu cizích osob v areálu tábora na toto upozorní vedoucího,
24. beru na vědomí, že mohu být z tábora okamžitě a bez nároku na vrácení platby
VYLOUČEN:
➢ za hrubé či opakované porušení táborového řádu
➢ při projevech chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a
napadání, sexuální aktivity
➢ popřípadě jiné nezákonné jednání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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