PIONÝR, z.s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA MÍR DOMAŽLICE

Hruškova 384, 344 01 Domažlice
IČ: 66365422

LETNÍ TÁBOR ÚJEZD – INFORMACE PRO RODIČE
TERMÍN TÁBORA:

30.6. – 13.7.2018

Příjezd účastníků:

v sobotu 30.6.18

mezi 14:00 – 15:00 hod.

Odjezd účastníků:

v pátek 13.7.18

mezi 15:00 – 16:00 hod.

Dodržte prosím uvedené časy příjezdu a odjezdu. Pokud to z nějakého důvodu není možné, musíte se předem
domluvit s vedením tábora. Dopravu si každý zajišťuje sám!

MÍSTO KONÁNÍ:

táborová základna Újezd u Domažlic (na trase mezi Havlovicemi a Trhanovem)

Adresa pro zasílání pošty:

Jméno a příjmení dítěte
Letní tábor Újezd
344 01 Domažlice

Doporučujeme, abyste dětem často psali, stačí i pohled. Občas můžete poslat malý balíček, ale prosím,
nepřehánějte to s množstvím sladkostí a jiných dobrot. Nejde o to, že bychom dětem nepřáli, ale větší
množství jídla v chatách a stanech láká mravence a myši. Poštu můžete přivézt i osobně, pokud máte
cestu kolem – předáte ji někomu z vedoucích mimo prostor tábora.
Nevhazujte prosím dopisy do poštovní schránky u vchodu do tábora, ta je pro odesílanou poštu.
Neposílejte prosím: konzervy, potraviny, které se snadno kazí, sladké a energetické nápoje.

KONTAKT NA VEDOUCÍ TÁBORA:
Dáša Čechová, tel. 777 200 354, e-mail: dasa.cechova@seznam.cz
Na uvedeném telefonním čísle vám poskytneme aktuální informace o dítěti, v případě potřeby můžete přes tento
telefon mluvit s dítětem i osobně. Návštěvy na táboře nejsou povoleny, děti nesmí mít vlastní mobilní telefon.

POKYNY PRO PLATBU:
Účastnický poplatek:
Splatnost:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

3.000,- Kč
do 31.5.2018
760344359/0800

PŘI PŘÍJEZDU NA TÁBOR ODEVZDÁTE:
- List účastníka (tzv. bezinfekčnost) – potvrzuje zákonný zástupce
- Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vystavuje praktický lékař pro děti a dorost)
- kopii průkazu zdravotní pojišťovny
Veškeré formuláře obdržíte včas před konáním tábora. Potvrzení od lékaře má platnost 2 roky od vystavení, na
konci tábora ho dostanete zpět a můžete využít i na jiné tábory či zotavovací akce (i na náš tábor příští rok).
Podrobné podmínky provozu tábora najdete na zadní straně. V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Dáša Čechová, hl. vedoucí tábora

PIONÝR, z.s. - PIONÝRSKÁ SKUPINA MÍR DOMAŽLICE

Hruškova 384, 344 01 Domažlice
IČ: 66365422

PODMÍNKY PROVOZU LETNÍHO TÁBORA
POVINNOSTI PROVOZOVATELE TÁBORA:
Pro všechny účastníky tábora je zajištěno ubytování v chatkách nebo stanech s podsadou, účastníci musí mít vlastní spacák a
prostěradlo. K dispozici jsou umývárny s pitnou vodou, sprcha (teplá voda) a toalety. Veškerý provoz tábora je v souladu s platnými
hygienickými předpisy.
Stravování je zajištěno 5x denně, z toho většinou 2x denně je teplé jídlo. Jídelníček je připravován s ohledem na věk a fyzickou zátěž
dětí, je kontrolován hygienikem, zda splňuje veškeré požadavky. Pitný režim je zajištěn nepřetržitě. Kuchyně a jídelna jsou plně
vybaveny, účastníci tábora nemusí mít vlastní nádobí.
Program tábora je připravován s ohledem na věk a schopnosti dětí, není nijak specializován, klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti
dítěte.
Po celou dobu konání tábora je přítomen kvalifikovaný zdravotník, který kontroluje aktuální zdravotní stav účastníků tábora, dohlíží na
dodržování hygieny a čistoty v prostoru tábora, vede zdravotní dokumentaci, ošetřuje běžná zranění, podává účastníkům tábora léky.
Zdravotník rovněž kontroluje přípravu jídel, hygienu v kuchyni, schvaluje jídelníček a kontroluje dodržování denního režimu. V případě
mimořádných situací stanovuje potřebná opatření (např. klidový režim, prodloužený čas na spánek, úpravu jídelníčku, změnu programu
atd.). Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu.
Provozovatel tábora zodpovídá za to, že veškerý personál je řádně kvalifikován, tzn. že všichni táboroví pracovníci jsou bezprostředně
před zahájením tábora proškoleni (hygiena, zdravověda, bezpečnost a protipožární ochrana, táborový řád, denní režim atd.). Všichni
vedoucí a instruktoři mají kvalifikaci (osvědčení) pro výkon své funkce. Hlavní vedoucí tábora je osoba starší 21 let s kvalifikací
akreditovanou MŠMT.
Kontakt účastníků tábora s rodinou je zajištěn prostřednictvím České pošty (pošta je do tábora doručována v pracovních dnech),
v případě potřeby telefonicky prostřednictvím hlavního vedoucího tábora. Adresu tábora a telefonní číslo na vedení tábora obdrží
rodiče (zákonný zástupce) před zahájením tábora. Osobní návštěvy na táboře nejsou povoleny. Děti nesmí mít vlastní mobilní telefon.
Informace nutné pro pobyt na letním táboře, seznam věcí, potřebné formuláře atd. obdrží přihlášení účastníci (zákonní zástupci)
v dostatečném předstihu před zahájením letního tábora. Doplňující informace podá vedoucí tábora telefonicky, e-mailem nebo osobně
na schůzce rodičů (zpravidla duben-květen).
Pokud zákonný zástupce žádá o příspěvek na letní tábor svého zaměstnavatele, provozovatel tábora je povinen vystavit fakturu či jiné
potřebné dokumenty bez zbytečného prodlení.
Provozovatel je povinen nahlásit konání letního tábora příslušným státním orgánům tak, jak mu to ukládá platná legislativa.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA TÁBORA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE):
Dítě se zúčastní tábora po celou dobu jeho konání, nastoupí a odjede ve stanovený termín a čas. Výjimku může ze závažných důvodů
povolit pouze hlavní vedoucí tábora po osobní domluvě (před zahájením tábora).
Účastnický poplatek musí být zaplacen nejpozději do konce května, jinak dítě ztrácí na účast na táboře nárok.
Na tábor může být přijato pouze dítě, které nejeví známky akutního onemocnění a v průběhu 14 dnů před zahájením tábora nepřišlo
do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Při nástupu na tábor zdravotník
nebo pověřený vedoucí zkontroluje, jestli dítě nemá vši. V případě nálezu vší nebude dítě na tábor přijato (z důvodu velké
pravděpodobnosti rozšíření vší mezi ostatní účastníky tábora).
Při zahájení tábora přebírá všechny děti osobně zdravotník tábora. Zákonný zástupce informuje zdravotníka o aktuálním zdravotním
stavu dítěte, odevzdá potvrzení od lékaře, list účastníka a kopii průkazu zdravotní pojišťovny, stejně jako léky, které dítě pravidelně užívá.
Účastníci tábora si nesmí žádné léky nechávat u sebe. V listu účastníka uvede zákonný zástupce informace o zdravotním stavu dítěte,
telefonické spojení platné po dobu konání tábora a jména osob oprávněných v případě nutnosti dítě převzít.
Účastníci tábora nesmí mít na táboře vlastní mobilní telefon ani jiné cennosti (elektroniku, fotoaparát, drahé šperky, větší finanční
hotovost apod.). Dojde-li v případě porušení tohoto zákazu ke ztrátě či poškození uvedených cenností, provozovatel není povinen
poskytnout náhradu škody.
Účastník tábora může být v případě závažného porušení táborových pravidel na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém
případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady spojené s ukončením pobytu. Provozovatel nevrací
alikvótní část účastnického poplatku. Zákonný zástupce účastníka tábora je povinen uhradit případné škody na majetku provozovatele
tábora, případně dalších účastníků tábora, které dítě úmyslně nebo nedodržováním pravidel a pokynů způsobí.
Pokud se již přihlášený účastník nemůže tábora z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, je povinen to neprodleně oznámit provozovateli tábora.
Pokud se tak stane v době kratší než 4 týdny před zahájením tábora, vztahuje se na účastníka stornopoplatek ve stanovené výši (viz
přední strana přihlášky).

