SEZNAM POTŘEB NA TÁBOR
Jako hlavní zavazadlo doporučujeme kufr, na rozdíl od různých tašek a krosen je jednoduché
v něm udržet pořádek po celou dobu tábora. Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt v
přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba počítat s případným poškozením tohoto
vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou obuv. Zdatnější si mohou na
táboře i něco přeprat. Stejně tak nedoporučujeme brát na tábor nejrůznější cennosti např. zlaté
náušnice, řetízky, telefony, atd. Za poškození, či ztrátu těchto věcí nemůžeme ručit.
Použité oblečení je možno při návštěvním dnu odvést a vyměnit za čisté!!!

NEZBYTNÉ POTŘEBY














kufr, kvalitní spací pytel(ne přikrývku), deka, polštář, prostěradlo, karimatka
bavlněný šátek, čepice (proti slunci),
reflexní páska
pláštěnka!!!
holínky
tenisky, botasky, sandály(jiná otevřená obuv), pevná obuv
toaletní papír, svíčky vysoké(ne hřbitovní)
baterka s náhradními bateriemi a žárovkou
ešus(ne talíř), lžíce, hrnek
turistická láhev na pití
průkazka zdravotní pojišťovny nebo její kopie
léky, které dítě pravidelně užívá
batoh na výlety(10-15L)
trička s krátkým rukávem
trička s dlouhým rukávem, mikina
dlouhé kalhoty
teplejší bunda na večery
teplákové soupravy (jedna na spaní)
krátké kalhoty (bermudy)
teplé a tenké ponožky
plavky, spodní prádlo
2 ručníky, utěrka
kapesník, věci osobní hygieny, kapesní nůž
zápisník, psací potřeby,obálka, dopisní papír, známky
opalovací krém, šňůra na prádlo, kolíčky
sportovní potřeby, hudební nástroj
kapesné(dle uvážení rodičů)
jídlo, pití, pokrývka hlavy a pláštěnka(na cestu do tábora)


















Všechny věci pokud možno podepsat či jinak označit.

2017
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš pořádá
letní stanový tábor
Bližší informace můžete získat na těchto adresách:
Rostislav Pospíšil (hlavní vedoucí tábora)
Hybešova 286, Velká Bíteš, 59501, tel.: 732914530
Ondřej Blaha (vedoucí kuchyně)
Za Školou 577, Velká Bíteš, 59501, tel.: 728266576

e-mail: prosatin@gmail.com

WWW.PROSATIN.CZ
Termín: 16. 7. - 30. 7. 2017

Cena: 3200,-Kč

INFORMACE PRO RODIČE
Zřizovatelem tábora je Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Velká Bíteš, jakožto pobočný spolek
dětského sdružení Pionýr, z. s.. Na letní tábor Prosatín 2017 mohou jet děti, které do konce
roku 2017 dovrší devět let, tj. ročníky 2008 a nižší. Mladší účastnici po konzultaci s hl.
vedoucím(732914530)
Celková cena tábora je 3200, - Kč. Tuto částku však nemusíte platit celou. Můžete využít
Slevu pro sourozence (za pobyt dvou sourozenců na táboře zaplatíte 5300,-Kč). Na pobyt
dítěte na táboře Vám může přispět Vaše odborová organizace, resp. váš zaměstnavatel. Ten
od vás bude vyžadovat potvrzení o závazném přihlášení vašeho dítěte na tábor „Potvrzení pro
zaměstnavatele“. Pokud by Váš zaměstnavatel vyžadoval zaslání faktury, kontaktujte
hlavního vedoucího. U vašeho zaměstnavatele si zjistíte, jaký příspěvek Vám bude poskytnut
a zbytek do uvedené částky (3200,- Kč) zaplaťte převodem na náš účet. Platby zasílejte na
účet (GE Money Bank, pobočka Velká Bíteš, č.ú.: 172934539/0600). Jako variabilní symbol
uvádějte datum narození dítěte a to ve tvaru např. 13112001 a do zprávy pro příjemce
uveďte jméno a příjmení dítěte, pouze tak můžeme platbu jednoznačně přiřadit. Zaplatit je
možno nejpozději do 6. července 2017 !!!

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vyplňte, prosím, veškeré údaje na přihlášce ! Nezapomeňte odevzdat přihlášku, nestačí
pouze zaplatit !
Vzhledem k tomu, že kapacita našeho tábora je pouze 60 dětí, nečekejte prosím až na
poslední chvíli. Čím dříve odevzdáte přihlášku, tím má vaše dítě větší šanci dostat se na
tábor. Při naplnění kapacity, bude vaše dítě zařazeno do evidence jako náhradník. Zkušenosti
předcházejících ročníků hovoří tak, že i pátý či osmý náhradník se může někdy za jistých
okolností tábora zúčastnit. Proto neváhejte a přihlášky podávejte včas.
Přihlášku lze podat:
a) oskenovanou na email: prosatin@gmail.com
b) osobně:
- II.stupeň ZŠ Velká Bíteš – Mgr. Pavel Holánek.

POPIS TÁBORA
Tábor Prosatín se nachází asi půl kilometru za obcí Radňoves (přesná pozice viz.
www.prosatin.cz). Děti budou spát na postelích s pěnovými matracemi ve stanech
s dřevěnými podsadami. Jako jídelna slouží vojenský hangár, který rovněž plní funkci
„společenské místnosti“. I přesto, že je základna v lese mimo dosah civilizace je k dispozici
každý den sprcha s teplou vodou. Během celého tábora bude na zdraví dětí dohlížet
kvalifikovaný zdravotník. Dále bude zajištěn lékařský dozor u dětského lékaře na poliklinice
ve Velké Bíteši. Všechny děti budou během tábora úrazově pojištěny. Stravovat se děti
budou pětkrát denně, z toho jsou dvě jídla teplá. Celý den bude dále v kuchyni k dispozici
svačina a čaj.
O táborový program realizovaný formou celotáborové hry a zábavu se bude starat početný
kolektiv zkušených vedoucích a instruktorů. V průběhu tábora si zahrajeme mnoho tradičních

i netradičních her, ve kterých si budou děti rozvíjet nejen fyzickou kondici, ale prohloubí si
znalosti o přírodě (a také to jak se v ní mají chovat) a upevní si dnes tolik opomíjené hodnoty
jako je kamarádství, čestnost a pravdomluvnost. Podnikneme turistické výlety do okolí,
sportovní soutěže, večery s kytarou a písničkami a noční hry. Slibujeme dobrou náladu a
odpočinek od všech vymožeností civilizace. Činnost bude samozřejmě přizpůsobena věku a
schopnostem dětí.
Po celou dobu tábora budou děti povinny dodržovat táborový řád, s nímž budou seznámeny
první den tábora (režim dne, slušná mluva, zákaz vzdalování se z tábora bez vědomí
vedoucího, atd…). Z pochopitelných důvodů nejsou účastníkům na táboře povoleny
psychotropní a návykové látky (alkohol, cigarety, apod.) a ani jejich konzumace, s
upozorněním, že každý takový prohřešek bude posouzen jako zvlášť hrubý a povede
k okamžitému vyloučení dítěte z tábora. Za hrubý přestupek či soustavné porušování běhu
tábora může být účastník z tábora vyloučen bez nároku na vrácení účastnického příspěvku.
Úmyslné zničení stanové celty (repelenty, deodoranty, ostrými předměty apod.) bude
rodičům naúčtováno.
Nedoporučujeme účastníkům brát si na tábor mobilní telefon a další elektroniku
z důvodu možného poškození a tudíž za tyto předměty nezodpovídáme. Proč si zkazit
jedinečnou příležitost naučit se naslouchat přírodě, vlastní písničce a kamarádům? Budete-li
mít o své dítě obavy, nebo se Vám bude stýskat, můžete zavolat vždy od 9:00 do 20:00 na
telefon 732 914 530 (hl.vedoucí).

ADRESA TÁBORA

Letní tábor Prosatín, 594 57 Vidonín

DŮLEŽITÉ!
Nástup na tábor je 16.7. 2017 ve 14:00 hodin u jídelny základní školy ve Velké Bíteši
(tam jako každý rok). Dětem doporučujeme na cestu do tábora vhodnou turistickou obuv a
oblečení, batůžek se svačinou a pitím a pláštěnku !!! (zavazadla budou odvezena až do tábora,
děti čeká i krátký výlet).
Návrat z tábora bude 30. 7. 2017 po 11:00 hodin u jídelny základní školy ve Velké Bíteši.
Na návštěvu za svým dítětem můžete přijet v neděli 23. 7. 2017 po 14:00 hodině.
!! V průběhu návštěvního dne je vedením tábora přísně zakázáno odvážet děti domů.
Zakázáno je dětem vozit jídlo vlastní výroby. Povoleno je pouze v neporušeném
výrobním obalu. !!
Prosíme nejezděte na návštěvu mimo návštěvní den, narušíte tak celistvost programu,
chod tábora a není zaručeno, že děti budou zrovna v táboře.
Budete-li chtít s dítětem mluvit, obraťte se na hlavního vedoucího. (732914530)
Při nástupu na tábor musíte odevzdat „Potvrzení rodičů“. Toto potvrzení musí být datováno ke dni
odjezdu . Dále je třeba nechat si od lékaře potvrdit „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na
letním táboře“. Bez těchto dvou potvrzení nemůže být dítě přijato na tábor, proto je nezapomeňte
vzít s sebou k autobusu.
!!! Pionýr, z. s. - PS Velká Bíteš jako provozovatel tábora si vyhrazuje právo zrušit konání tábora
v případě, že nebude možné zabezpečit jeho zdárný průběh, bezpečnost a zdraví dětí z důvodů,
které nemůže ovlivnit (živelné pohromy, výskyt závažného onemocnění, apod.). !!!

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
Evidenční číslo posudku:
1.Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb:
Adresa sídla:
IČO:
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
2.Účel vydání posudku

3.Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na letním táboře:
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)…………………………………………………………
B) Posuzované dítě:
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním(záškrt, tetanus,černý kašel, dětská obrna,žloutenka typu B,
onemocnění vyvolané haemophilus influenzace typu B, spalničky, zarděnky, příušnice) 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)
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní stav způsobilosti k účasti na letním táboře.
4.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 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.
5.Oprávněná osoba
Jméno a příjmení:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun…):
Oprávněné osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
……………………………
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku:
……………………………………………
Jméno, příjmení a podpis lékaře
Razítko poskytovatele
zdravotnických služeb

Potvrzení rodičů

Potvrzení pro zaměstnavatele
Zaměstnavatel ……………………………………………………
Adresa sídla firmy ……………………………………………….
IČO……………………...
Způsob platby:

hotově / převodem

*)

Prohlašuji, že dítě (jméno):.………………..…...................................................
narozené:...............………....bytem:…………………........................................
je úplně zdravé. V rodině ani v místě, z něhož nastupuje do tábora, není infekční
choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídili dítěti karanténní opatření,
zvýšený lékařský dozor ani lékařský dohled. Jsem si vědom(a) právních a finančních
důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení
vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu.
Prohlašuji, že potvrzení o zdravotním stavu mého syna / dcery ve smyslu přílohy č. 3
vyhlášky č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví v platném znění, o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti, bylo vystaveno jeho ošetřujícím lékařem a je
pravdivé.
Prohlašuji, že pokud je můj syn / dcera v ošetřování dalších lékařů či specialistů, je
tento ošetřující lékař o pobytu dítěte na letním táboře po všech stránkách informován.

Jméno a příjmení zaměstnance: ……………………………………
Adresa trvalého bydliště: …………………………………………...
………………………………………………………………………

Prohlašuji, že vhodnost pobytu mého syna/dcery na akci, kam je přihlašován/a touto
přihláškou, byla s těmito lékaři konzultována, o tom učiněn záznam do jejich zdravotní
dokumentace, a ti neoznačili pobyt pro mého syna/dceru za nevhodný či ohrožující, ani
mého syna/dceru neoznačili za nevhodné či nezpůsobilé k účasti na této akci.

Na níže uvedené řádky (ev. na druhou stranu tohoto prohlášení) uveďte
zdravotní problémy dítěte (alergie, léky, atd.)

*) nehodící se škrtne.

…………....................................................………..............................................
.......................................................................………...........................................
........................................................................………..........................................
.......................................................................………...........................................
Potvrzení nesmí být starší dne odjezdu na tábor!
Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora Prosatín 2017, který
proběhne ve dnech 16.7. – 30.7. 2017.
V…………….……..

dne………..………

podpis………………..……….

pozn.: Odevzdávejte v den odjezdu na tábor. Nepřikládat k přihlášce!!

Závazná přihláška na LT Prosatín 2017 pořádaný Pionýr, z. s. – Pionýrskou skupinou Velká Bíteš
Přihlašuji svoje dítě na Letní tábor Prosatín 2017
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………
Lékař(jméno, adresa ordinace): …………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………...
Odpovědné osoby za vyzvednutí dítěte z tábora(vztah k dítěti): …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon na zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………….
Email na zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………...
Pozn.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Táborové tričko:

ANO / NE

Velikost:

XS / S / M / L / XL

Pozn.: Táborové tričko není zahrnuto v ceně tábora. Jeho cena bude stanovena podle celkového zájmu cca 150 Kč). Platba v den nástupu tábora.

Termín konání tábora: 16.7. – 30.7. 2017
Všeobecné podmínky účasti na Letním táboře Prosatín stanovené provozovatelem

1.

Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemné plné moci s ověřenými podpisy.

2.

Na LT Prosatín je zákaz používání mobilních telefonů, digitálních přehrávačů a dalších obdobných zařízení. Za jejich ztrátu se neručí.

3.

Dále je zakázáno do tábora vnášet jakoukoliv zábavnou pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohli způsobit jejich používáním újmu na zdraví
či životě kteréhokoliv účastníka tábora.

4.

Za veškeré cennosti jako např. řetízky, prstýnky, náušnice, popř. peníze se neručí, neboť jejich nošení se na táboře nedoporučuje.

5.

V případě zjištění porušení jakékoliv z těchto výše uvedených podmínek, může být dítě vykázáno z LT Prosatín bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky.
Dítě může být též vykázáno bez nároku na vrácení peněz v případě, že bude svým chováním a jednání ohrožovat mravní výchovu dalších účastníků tábora.
Odvoz dítěte zajistí zákonní zástupci.

6.

Nedoporučujeme v průběhu konání tábora dítě osobně navštěvovat, neboť je tím blokován přirozený proces adaptace dítěte v novém prostředí.

7.

Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 9:00 do 20:00hod. na telefonním čísle 732 914 530.

8.

Storno poplatky
a) Platba za účast dítěte na táboře se vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu, při řádném odhlášení nejpozději 14 dní před
začátkem akce a v případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla vedení tábora řádně
doložena(lékařské potvrzení). V případě, že se zákonný zástupce dítěte rozhodne z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na táboře, nemá nárok na
vrácení jakékoliv peněžní částky.
b)

9.

V případě, pokud zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu zruší účast svého dítěte na táboře v době jeho pobytu, nemá nárok na vrácení jakékoliv
peněžní částky. V případě, že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na táboře a z tohoto důvodu zde byl jeho pobyt ukončen, bude zákonným
zástupcům vrácena adekvátní část z platby za účast dítěte na tomto táboře.

Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich nezletilé dítě zúčastňovalo činností souvisejících s programem a provozem
tábora. Výslovně berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu způsobené např. pádem. Dále souhlasí s tím, že v době konání tábora budou informace o
zdravotním stavu dítěte poskytovány hlavnímu vedoucímu akce a zdravotníkovi a při vážnějším úrazu bude dítě převezeno do nejbližší nemocnice, kde veškeré
náklady hradí zákonný zástupce.

10. Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně souhlasí s tím, že jejich nezletilé dítě může být během konání tábora fotografováno a pořízené fotografie se mohou
objevit na internetových stránkách a propagačních materiálech organizace.
11. Níže podepsaní zákonní zástupci výslovně potvrzují svým podpisem, že se seznámili s výše uvedenými podmínkami a těmito bez výhrady souhlasí.

V……………………………….............

dne ………………………………….

Podpisy zákonných zástupců*): ………………………

…………………………

*) Svým podpisem přihlašuji svoje dítě na Letní tábor Prosatín, pořádaný Pionýr,z. s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš (dále jen „PS“) a jsem seznámen/a s podmínkami účasti na letním táboře Prosatín.
Jsem si vědom/a že tato přihláška je závazná. Svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje o mně a o dítěti jsou pravdivé a že si nejsem vědom/a skutečnosti, která by bránila umístit dítě na tuto akci (nemoc,
soudní rozhodnutí, atd.). S výše uvedenými údaji bude nakládáno podle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

