68. pionýrská skupina Lvíčata

Letní tábor Meziboří 2019
Vážení rodiče,
moc nás těší Váš zájem o letní tábor pořádaný naší pionýrskou skupinou. Dovolte nám Vás informovat
o organizačních a administrativních záležitostech spojených s táborem.
Tábor se koná od soboty 29. června do soboty 13. července 2019. Cena je 3 600 Kč pro členy
68. pionýrské skupiny Lvíčata a 4 050 Kč pro nečleny. Při účasti sourozenců poskytujeme každému
slevu 150 Kč.
Dokumenty, které je třeba vyřídit před začátkem tábora:
▪ Část A: Závazná přihláška — nutno odevzdat spolu s částí B a úhradou zálohy 1 000 Kč

do 10. 5. 2019. Přihlášku můžete předat na začátku či konci oddílových schůzek (každé pondělí
16.30-18.00 nebo středa 17.00-18.30 v naší klubovně), zaslat poštou na adresu klubovny
(68. pionýrská skupina Lvíčata, U školské zahrady 430/9, 182 00 Praha 8) nebo zde vhodit do
schránky (zvenku na budově). Upozorňujeme, že pouze účastníci, jejichž přihlášku jsme přijali
a kteří uhradili zálohu, jsou vedeni jako závazně přihlášení. Pokud budete přihlášku posílat poštou,
nezasílejte ji jako doporučený dopis — její přijetí Vám nejpozději do týdne e-mailem potvrdíme.
Přijetí platby můžete zkontrolovat na našem transparentním účtu: www.lvicata.cz/ucet.
▪ Část B: Posudek o zdravotní způsobilosti — odevzdejte spolu s přihláškou. Je možné odevzdat

pouze kopii či ho poslat naskenovaný e-mailem (ondra@lvicata.cz). Musí být potvrzen registrujícím
dětským lékařem a podepsán rodiči. Platnost posudku je 24 měsíců od data vystavení — pokud tedy
nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte a nechávali jste si vystavovat posudek vloni, můžete ho
využít. Stejně tak pokud máte obdobný platný posudek např. již ze ŠVP, můžete využít ten, není
třeba využít náš vzor. Posudky z minulého tábora v naší dokumentaci nearchivujeme, je třeba jej
tedy vždy odevzdat znovu.
▪ Část C: Účastnický list — odevzdává se až v den odjezdu na tábor, tímto dnem také musí být

datován. Bez něj není možné dítě na tábor přijmout.

Detailní propozice (pokyny k odjezdu a příjezdu na tábor, seznam potřebného vybavení apod.) koncem
května rozešleme e-mailem a umístíme na web, budou také k dispozici na informativní schůzce.
Platbu zálohy i doplatek účastnického poplatku proveďte převodem na účet č. 2200227815/2010.
Variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu „DDMM“, do zprávy pro příjemce uveďte jméno
dítěte. Pokud by to pro Vás bylo jednodušší, můžete uhradit rovnou celou částku; jinak je nutné
doplatek uhradit nejpozději do 15. 6. Pokud potřebujete vystavit fakturu (např. kvůli příspěvku od
zaměstnavatele či pojišťovny), uveďte tak v závazné přihlášce.
Rodiče dětí, které pojedou poprvé, vřele zveme na informativní schůzku k táboru, která proběhne ve
středu 12. června od 18.45 v naší klubovně.
Tábor se letos koná na táborové základně Meziboří u obce Strážek, nedaleko Žďáru nad Sázavou.
Během tábora se vydáme do Galie, pomoci Asterixovi a Obelixovi vzdorovat římským legiím.

V případě dotazů či nejasností ohledně tábora se na nás neváhejte obrátit — kontakty naleznete níže.
Za tým vedoucích a instruktorů 68. pionýrské skupiny Lvíčata
Ondřej Machulda — hlavní vedoucí tábora

➔

Kontakt
•

➔

Ondřej Machulda (hlavní vedoucí tábora) — tel. 723 135 524, e-mail ondra@lvicata.cz

Pořadatel tábora
•
•

Pionýr, z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata, U školské zahrady 430/9, 182 00 Praha 8, IČ 66001072

www.lvicata.cz/tabor
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Část A: Závazná přihláška
➔

Letní tábor Meziboří (29. června — 13. července 2019)
Pořadatel: Pionýr z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata
U školské zahrady 430/9, 182 00 Praha 8; IČ: 66001072
Příjmení dítěte: ............................................... Jméno: ..............................................
Datum narození: ...............................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ............................................................................
Poznámky (zvláštní požadavky, změny kontaktních údajů oproti předběžné přihlášce aj.): .................
...............................................................................................................................
Potřebuji vystavit (zakroužkujte): FAKTURU PRO PLATBU* — POTVRZENÍ PO PLATBĚ* — ANI JEDNO
* pokud ano, ozveme se Vám ohledně fakturačních údajů

➔

Zákonný zástupce potvrzuje souhlas a obeznámení s následujícím:
1. Všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou správné a aktuální.
2. Každý účastník podléhá táborovému řádu (viz příloha přihlášky) a pokynům vedoucích tábora. Nedo držení táborového řádu či pokynů vedoucích může být potrestáno i vyloučením z tábora.
3. V případě předčasného opuštění tábora bez závažného důvodu či vyloučení z tábora zaniká nárok na
vrácení části účastnického poplatku. Přesné podmínky navracení účastnického poplatku a stornopoplatků
závazně upravuje zvláštní směrnice 68. PS Lvíčata (při stornování účasti více než měsíc předem se navra cí celý uhrazený poplatek minus nevratná záloha 1000 Kč).
4. Pozdější příjezdy dětí na tábor či předčasné odjezdy z tábora, stejně jako návštěvy rodičů na táboře,
nejsou možné — vyjma závažných případů a po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora.
5. Účastnický poplatek je 3 600 Kč pro členy 68. PS Lvíčata a 4 050 Kč pro nečleny. V případě účasti více
sourozenců se každému poplatek snižuje o 150 Kč.
6. Tato přihláška spolu s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ (část B) se odevzdává pořadateli do
10. 5. 2019. Přihláška nabývá platnosti až uhrazením nevratné zálohy ve výši 1 000 Kč.
7. Doplatek je třeba uhradit do 15. 6. 2019, není-li s pořadatelem tábora dohodnuto jinak.
8. Platby provádějte na účet číslo 2200227815/2010, jako var. symbol uveďte datum narození dítěte ve
formátu „DDMM“ a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.
9. V případě nutného ošetření nebo vyšetření dítěte lékařem souhlasím s přepravou dítěte k lékaři
soukromým osobním vozidlem.
10. Pokud je dítě v ošetřování dalších lékařů či specialistů, byl o této skutečnosti registrující dětský lékař
v okamžiku vystavení „Posudku o zdravotní způsobilosti“ (část B) po všech stránkách informován.
11. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr, z. s. jako správce prostřednictvím svých pobočných
spolků jako zpracovatelů zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje uvedené
v této přihlášce. Pionýr, z. s. je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných
spolků, které již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke
své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování
a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra, z. s.

SOUHLASÍM — NESOUHLASÍM (zakroužkujte) s tím, aby Pionýr, z. s. — 68. pionýrská skupina Lvíčata
a Pionýr, z. s. jako správci používali během tábora pořízené videozáznamy a fotografie zachycující
podobu dítěte k dokumentaci a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let. Beru na
vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat.
V ....................... dne ......................

Podpis zákonného zástupce: ..............................

68. pionýrská skupina Lvíčata | Letní tábor Meziboří 2019

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Část B: k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Evidenční číslo posudku: ........................................................................................
1.

Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: ...........................................
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: ............................................................
............................................................................... IČO: ...................................
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: .......................................................................
Adresa: ..................................................................... Datum narození: ....................

2.

Účel vydání posudku: .............................................................................................

3.

Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)**): .........................................
............................................................................................................
*) Nehodící se škrtněte; **) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede
se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

B) Posuzované 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): .........................................................
.............................................................................................................
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 oprávněné osoby: ...................................................................................
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník atd.): ..............................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: .......................................................
Oprávněná osoba prohlašuje, že pokud je dítě v ošetřování dalších lékařů či specialistů, je o této
skutečnosti výše uvedený ošetřující (registrující) lékař po všech stránkách informován.
Podpis oprávněné osoby: ...............................................

Datum vydání: .......................

Jméno, razítko a podpis lékaře: .......................................

Tuto část odevzdávejte spolu se závaznou přihláškou na tábor (část A). Je možné odevzdat pouze
kopii či dokument poslat naskenovaný e-mailem. Posudky z loňských let u nás nearchivujeme.
Posudek platí 2 roky od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
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Část C: Účastnický list
➔

Prohlášení zákonných zástupců dítěte („bezinfekčnost“)
Jméno dítěte: .................................................... Datum narození: ..............................
Adresa bydliště: ......................................................................................................
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu a nebyla mu nařízena karanténní opatření.
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), ani mi není známo, že v posledních
dvou týdnech přišlo do styku osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.
Dítě je schopno zúčastnit se tábora konaného od 29. června do 13. července 2019.
Čestně prohlašuji, že jsme dítěti pečlivě prohlédli vlasy a nezjistili přítomnost vší ani hnidů. Beru
na vědomí, že pokud by byla přítomnost vší či hnidů při vstupní zdravotní prohlídce na táboře
zjištěna, bude nutné dítě z tábora bezodkladně vyzvednout — na táboře je mimo naše možnosti děti
vší zbavovat.
Jsem si plně vědom(a) všech právních následků, které by mě postihly v případě, že by toto prohlášení
bylo nepravdivé.
Aktuální zdravotní stav (změny oproti zdravotnímu záznamu): ................................................
............................................................................................................................
Dítě pravidelně užívá tyto léky (uveďte zde i dávkování): ....................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Zvláštnosti v chování dítěte (fobie, zlozvyky aj.): ...............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Zvláštnosti ve stravování dítěte (uveďte např. jídla, která dítě nejí aj.): ....................................
............................................................................................................................

➔

Spojení na zákonné zástupce
Spojení na zákonné zástupce či jiné k péči pověřené osoby dosažitelné v době konání tábora (uveďte
alespoň dvě), kterým by také dítě mohlo být předáno v případě předčasného ukončení pobytu na táboře:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

V ........................ dne .....................

Zde vylepte fotokopii
průkazu zdravotního pojištění

Podpis zákonného zástupce: ................................

Toto prohlášení odevzdejte
až při odjezdu na tábor.
Prohlášení musí být datováno dnem
odjezdu dítěte na tábor.
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Příloha: Táborový řád
➔

Táborový řád
•

Každý účastník je povinen dodržovat pokyny vedoucích a dalších táborových pracovníků.

•

Bez dovolení je zakázáno opouštět tábor.
Není dovoleno mít s sebou na táboře mobilní telefon. Pokud s sebou dítě telefon přesto mít

•

bude, vyhrazujeme si právo telefon až do konce tábora uschovat. V případě potřeby je v průběhu
tábora komunikace umožněna přes kontaktní mobilní telefon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
➔

Kouřit, užívat alkohol i jiné návykové látky je přísně zakázáno.
Na táboře mluvíme slušně, stejně tak se k sobě slušně a ohleduplně chováme.
Dbáme na to, abychom svým pobytem co nejméně negativně ovlivňovali okolní přírodu.
V táboře udržujeme pořádek, odpady třídíme.
Sekat sekyrou či řezat pilou je bez dohledu či dovolení vedoucího zakázáno.
Objevené poškození táborového vybavení neprodleně hlásíme.
Vypůjčené věci vracíme v pořádku a na původní místo.
Každý úraz nebo nemoc je třeba hned ohlásit zdravotníkovi nebo vedoucímu.
Na nástupech s vlajkou dodržujeme přísnou disciplínu.
Během deště se nedotýkáme stanových celt.
Ve stanech nejíme.
Bez dovolení nevstupujeme do cizích stanů.
Bez dovolení nevstupujeme do táborového kruhu.
Po večerce jsme ve svém stanu, jsme potichu a snažíme se usnout.
Od večerky do budíčku neděláme hluk a dodržujeme noční klid.
Do kuchyně smí vstupovat kromě kuchařů pouze služba.
Všichni se podílíme na zajišťování běhu tábora.
Vlastní nádobí si po sobě myjeme sami, společné nádobí myje služba.

Režim dne
7:45
8:00
8:15
8:30
9:15
12:30
13:20
14:30
18:30
19:30
21:00
21:30
22:00

Budíček
Rozcvička
Ranní hygiena
Snídaně
Dopolední program,
svačina
Oběd
Polední volno
Odpolední program,
svačina
Večeře
Večerní program
Osobní hygiena
Večerka mladší
Večerka

Závažné porušení táborového řádu či nedodržení pokynů vedoucích může být v krajním případě
potrestáno i vyloučením z tábora.

