PRŮVODCE TÁBORNÍKA

2018

Tento list si ponechejte,
máte na něm nejdůležitější
informace týkající se
pobytu Vašeho dítěte na
táboře.

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE
1) ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ PŘIHLÁŠKY A POTVRZENÉHO POSUDKU O ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA TÁBOŘE

Posudek o zdravotní způsobilosti vyplní ošetřující lékař dítěte, tj. ten, u kterého je dítě evidováno a je u něj
uložena zdravotní dokumentace dítěte.
Přihlášku spolu s posudkem můžete poslat poštou na adresu MS Želešice-Hajany (viz níže), nebo odevzdat
osobně vedoucímu tábora (viz níže).
Prosíme o odevzdání přihlášky nejpozději do 12. 6. 2018 (do tohoto data musí být doručeno).
Přihlášku potřebujeme jako originál, proto je zbytečné posílat nám ji naskenovanou emailem.
2) ZAPLACENÍ CENY TÁBORA V PLNÉ VÝŠI, TJ. 1550,- KČ ZA JEDNO DÍTĚ
Platbu můžete provést těmito způsoby:
- složením hotovosti na účet MS Želešice-Hajany (viz níže) v kterékoli pobočce České pošty, Československé
obchodní banky
- bezhotovostním převodem (číslo účtu viz níže bankovní spojení)
V pravém horním rohu přihlášky je uveden variabilní symbol, který identifikuje platbu. Pokud budete platit za
více dětí najednou, je nutné uvést všechny příslušné variabilní symboly!
Tábor je možno zaplatit i fakturou. Vystavíme ji jen na základě Vaší objednávky. Objednávka musí obsahovat
fakturační adresu Vašeho zaměstnavatele, jeho IČ, DIČ a jméno zaměstnance (rodiče) a dítěte, které pojede na
tábor. Objednávky posílejte emailem na mszelesicehajany@gmail.com nejpozději do 8. 6. 2018.
Místo na táboře bude pro Vaše dítě zajištěno až po obdržení Vaší platby!
Pokud by se stalo, že zaplatíte a turnus bude mezitím obsazen, budeme Vás neprodleně informovat a celou
platbu vrátíme.
Z organizačních důvodů jsme nuceni Vás požádat, abyste tábor zaplatili do 15.6.2018. Pokud obdržíme
platbu později, Vaše dítě již nemusí být na tábor přijato! V případě většího zájmu bude rozhodovat datum
podání přihlášky a úhrada ceny tábora.
Zaplacením ceny 1550 Kč za jedno dítě jsou pokryty náklady na stravování a pobyt v táboře, materiální
vybavení, pitný režim a stravu, jízdné a vstupné.
3) ODEVZDÁNÍ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉHO A PODEPSANÉHO NÁSTUPNÍHO LISTU
Nástupní list obdrží všichni účastníci spolu s informacemi o nástupu 29.6.2018 a to podle svých požadavků –
poštou nebo emailem.
Vyplněný nástupní list je nutno odevzdat pověřené osobě při nástupu do tábora – první den ráno od 7,30 – 8,00
hod. vedoucímu tábora.
Nástupní list musí být podepsán rodiči v den nástupu dítěte na tábor!
Bez řádně vyplněného a podepsaného nástupního listu nebude dítě do tábora přijato!
4) ŘÁDNÉ

VYBAVENÍ DÍTĚTE OŠACENÍM, OBUTÍM, HYGIENICKÝMI POTŘEBAMI A PŘÍP. DALŠÍMI VĚCMI
POTŘEBNÝMI PRO POBYT V TÁBOŘE – viz str. 3 - Vybavení na tábor

Pokud by nedostatky ve vybavení byly tak závažné, že by ohrožovaly zdraví dítěte, má hlavní vedoucí právo
dítě z tábora vyloučit!
5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pořadatel tábora bere na vědomí, že při podání přihlášek a dalších dokumentů pro pobyt v příměstském táboře
bude přicházet do kontaktu s citlivými a osobními údaji a dále zvláštními údaji. Pořadatel tábora prohlašuje, že
údaje nebudou nikde šířeny, zneužívány a používány, rovněž nebudou poskytovány třetím osobám.
Fotografické dokumentace z tábora, pokud budou pořizovány, budou pouze pro interní potřebu a dokumentaci
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tábora, nikoliv pro veřejnost. Ochrana osobních dat je zajištěna ve shodě s zákonem č. 101/2000 Sb. v platném
znění a dále Nařízením Rady EU o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
6) PRAVIDLA PRO POBYT DÍTĚTE V TÁBOŘE
1. Kontaktní osoba pro mimořádné situace uvedená v Nástupním listě dítěte musí být po dobu trvání tábora nepřetržitě dosažitelná
telefonicky a je povinna, na pokyn hlavního vedoucího, zajistit do 24 hodin odvoz dítěte z tábora a to na své náklady. I v tomto
případě však platí níže uvedený bod 2.!
2. V táboře smí dítě přijmout nebo předat výhradně hlavní vedoucí, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen vedení. Dítě lze
předat pouze rodičům (rodiči) uvedeným (u) v přihlášce dítěte. Pokud si pro dítě přijede jiná osoba, musí mít oběma těmito rodiči
(tímto rodičem) podepsanou plnou moc.
3. V době konání tábora je hlavní vedoucí rodičům k dispozici na svém telefonním čísle každý den mezi 7.00 – 20.00. hodinou. Pokud
mu rodiče zavolají jindy, nemusí se, vzhledem k jeho aktivní účasti na táborovém dění, spojení podařit. Hlavní vedoucí není
povinen volat na telefonní čísla nepřijatých hovorů.
4. Po zkušenostech s výskytem vší bude při nástupu na tábor zkontrolován každý účastník tábora, jestli nemá vši. Dítě, které
bude mít vši nebo hnidy, nebude moci z hygienických důvodů na tábor nastoupit.
5. Návštěvy dětí v táboře nejsou z hygienických ani výchovných důvodů vhodné. Pokud přesto rodiče považují za nutné své dítě
navštívit, lze tak učinit, nejlépe po předchozí domluvě s hlavním vedoucím.
6. V táboře je zakázáno používání mobilních telefonů dětmi. Hlavní vedoucí má právo mobil dítěti zabavit, uzamknout a vydat až při
předání dítěte rodičům, proto je vhodnější dítěti s sebou mobil nedávat.
7. Pořadatel tábora neodpovídá za ztrátu či poškození osobních věcí táborníků. Není proto vhodné dávat dětem s sebou drahé věci
(např. elektroniku) nebo vyšší částky peněz. Menší děti si mohou peníze uschovat u svých vedoucích. O aktuálních požadavcích
budou děti informovány.
8. Pokud by dítě mělo vážnější zdravotní problémy vyžadující návštěvu lékaře nebo by se vyskytly jiné závažné okolnosti, budou
rodiče neprodleně informováni na telefonních číslech uvedených v nástupním listě.
9. Dítě je povinno dodržovat denní rozvrh a řídit se instrukcemi a pokyny vedoucích. Pořadatel tábora neodpovídá za úraz, který si
dítě přivodilo nerespektováním denního rozvrhu nebo jednáním v rozporu s instrukcemi či pokyny vedoucích..
10. Hlavní vedoucí má právo v případě závažných kázeňských přestupků (opuštění tábora bez vědomí vedoucích, kouření, pití
alkoholu, šikana, agresivita, opakované nerespektování pokynů vedoucích apod.) vyloučit dítě z tábora. Totéž může udělat, i pokud
zjistí, že dítě je zřetelně neschopné (mentálně, fyzicky) tábor absolvovat.
11. Pokud budete vybavovat děti svačinami, není možné vždy svačinu uložit do chlazených prostor. Proto dávejte dětem potraviny a
pití, které nepodléhají rychlé zkáze. Děti mohou konzumovat přinesené potraviny v čase uvedeném pro přestávky nebo občerstvení.
Není vhodné, aby děti si nosily na svačiny potraviny podléhající rychlé zkáze, jako dorty apod..
12. Při odhlášení dítěte z tábora více než 1 týden před začátkem příslušného turnusu bude účtován stornopoplatek 700,- Kč. Při
odhlášení dítěte z tábora méně než 1 týden před začátkem příslušného turnusu či při nenastoupení dítěte na tábor bude účtován
stornopoplatek 945,- Kč.
13. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora ze zdravotních důvodů vrací pořadatel 122,- Kč za každý den, kdy se dítě tábora neúčastní.
Při předčasném odjezdu dítěte z tábora na žádost rodičů či z důvodů vyloučení dítěte z tábora hlavním vedoucím pořadatel nevrací
nic.
14. Pokud bude tábor zrušen, zkrácen či jinak omezen z důvodů působení vyšší moci, není pořadatel povinen hradit zúčastněním
dětem, jejich rodičům nebo zákonným zástupcům jakékoli náklady, které jim v této souvislosti vzniknou. Pokud zásah vyšší moci
způsobí zrušení tábora, před začátkem příslušného turnusu, pořadatel vrátí 90% ze zaplacené ceny tábora. Pokud zásah vyšší moci
způsobí zrušení tábora méně než 2 dny před začátkem či v průběhu příslušného turnusu nebo způsobí jiná táborová omezení,
pořadatel není povinen vracet nic. O zrušení či omezení tábora je pořadatel povinen informovat rodiče přihlášených dětí bez
zbytečného odkladu.

(Souhlas s těmito pravidly uvedenými pod body 1 – 6 podepisujete na přihlášce dítěte).

KONTAKTY

Pořadatel tábora: Myslivecký spolek Želešice-Hajany, Sportovní 481, 66443 Želešice
http://www.ms-zelesice-hajany.webnode.cz/ ,
email: mszelesicehajany@gmail.com
tel: 602765320, 723798954, 725758772
Adresa agendy dětí: Jiří Kvasnička, Petra Bezruče 205, 66443 Želešice
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Cena tábora:
Splatnost:

211856175/0300
viz pravý horní roh přihlášky
1550,- Kč
nejpozději do 15.6. 2018
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Telefonický kontakt:

602765320 (Jiří Kvasnička)
723798954 (Jan Macháček)
725758772 (Josef Pejchar, předseda MS).

turnus 9.7. – 13.7. 2018
hlavní vedoucí Jiří Kvasnička tel. 602 765 320
provozní hodiny na táboře denně 7-8 hod.

VYBAVENÍ NA TÁBOR
U menších dětí je vhodné jejich věci označit značkou, uvést je v tomto seznamu a ten pak dát dítěti
s sebou.
Povinně musí každý mít:
□ dobře rozchozené boty vhodné pro výlety a do lesa
□ tenisky
□ sandály nebo pantofle
□ gumové holínky
□ dobrou pláštěnku!
□ malý batůžek přes rameno nebo na záda
□ tepláky, nebo jiné sportovní a volnočasové oblečení
□ pokrývku hlavy (kšiltovku)!, sluneční brýle
□ ručník
□ krém proti slunci,
□ ochrannou helmu na kolo, příp. další chrániče
□ kolo splňující požadavky na bezpečný provoz
□ dostatečnou zásobu předepsaných léků a vitamínů; léky a prostředky pro náhlé zhoršení
zdravotního stavu (především alergici, astmatici apod.), - odevzdáte vedoucímu při nástupu
□ dalekohled
□ prohlášení o bezinfekčnosti
□ obvazový balíček
□ souhlas rodičů s navrženým programem
Dítěti nedávejte:
o cenné věci (např. elektroniku či šperky)
o větší obnos peněz
o mobilní telefon
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