Vážení rodiče, milé děti,
tímto dopisem Vás chceme informovat o nezbytnostech, které je třeba znát a zajistit pro
bezproblémovou účast Vašeho dítěte na táboře pořádaném STČ v tomto roce.
Tábor se koná v termínu 21. 7. – 4. 8. 2018 na základně Kozodry (cca 5 km od
Kostelce nad Orlicí, odkaz na přesnou polohu a popis cesty naleznete na našich www stránkách
v sekci „Tábor 2018“). Odjezd na tábor bude v sobotu 21. 7. vlakem ve 14:03. Sraz dětí a
předání zavazadel, která pojedou na místo tábora zvlášť, bude ve 13:15 před budovou České
pošty (Riegerovo náměstí, před Hl. nádražím v Hradci Králové). Prosíme Vás, abyste dorazili
včas a umožnili tak bezproblémový odjezd Vašich dětí na tábor. Při předávání dětí je nutné
odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti dítěte (spolu s vyjádřením k fotografování Vašich dětí),
očkovací průkaz (stačí kopie), průkaz ZP (stačí kopie), posudek o zdravotní způsobilosti a popř.
léky Vašeho dítěte a jejich seznam spolu se způsobem jejich užívání. Pokud má Vaše dítě
nějaké zvláštní nároky (zdravotní/psychické potíže), které mohou ovlivnit jeho účast na táboře,
nezapomeňte nám je sdělit.
Vlakem dorazíme do Čermné nad Orlicí přibližně v 14:45. Poté bude následovat pěší
přesun dětí na tábor (cca 5 km). Bude proto vhodné dát dítěti do příručního batohu pláštěnku,
dostatek pití a nějaké jídlo. Nezapomeňte také na turistickou obuv. Předpokládaný příchod do
tábora je po čtvrté hodině. První jídlo, které děti dostanou, bude svačina okolo páté hodiny
(nedávejte prosím dětem zbytečně velké množství jídla, které podléhá rychlé zkáze).
Při odjezdu z tábora dostanou děti samozřejmě pití a jídlo na cestu. Předpokládaný
příjezd do HK je v sobotu 4. 8., přibližně ve tři hodiny. Předání dětí rodičům bude opět
probíhat u budovy Pošty. Děti si také můžete vyzvednout přímo v táboře v rámci bourání naší
základny (více informací o této možnosti uvádíme níže). Časy zde uvedené se mohou změnit
v důsledku výraznější změny jízdních řádů ČD. Pokud tato situace nastane, budete neprodleně
informováni.
K tomuto dopisu přikládáme všechny dokumenty, které je nutné vyplnit a odevzdat při
odjezdu na tábor.
Obecné informace o táboře:
Ubytování: ubytování bude zajištěno v podsadových stanech pro dvě děti. Ve stanu jsou dvě
postele včetně matrací a po celé podlahové ploše je podlážka.
Sprchování: Děti se budou povinně sprchovat jednou za dva dny, teplá voda na sprchování
bude připravena každý den.
Strava: minimálně 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Balíčky na výlety a cestu
domů, stálá možnost pití (šťáva, čaj, voda). Dbáme i na dostatek zeleniny a ovoce.
Seznam nutných věcí na tábor: teplý spacák, igelit/plachta (kvůli spaní pod širákem –
minimálně 2x1 m), karimatka (také na spaní pod širákem), spodní prádlo a ponožky (nejlépe
na každý den jednou), oblečení jak do teplého (trika – minimálně 7x, šortky – min. 2x), tak do
studeného (mikiny – min. 2x, bunda, dlouhé kalhoty – min. 2x) počasí, bílé tričko (na batiku/
pokreslení fixem), oblečení na spaní, silná pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy, plavky, boty do
vody (= gumové boty / sandály, které je možné namočit), tenisky (2x), neděravé holínky,
sandály/pantofle, mýdlo, šampon, ručník, hygienické potřeby, kartáček, pasta na zuby,
repelent, malý nožík (dle uvážení rodičů), psací potřeby, baterka (s náhradními bateriemi a
případně i žárovkou), ešus, příbor, hrníček (plastový nebo kovový). Vše (kromě spacáku a
karimatky) zabalte nejlépe do starého kufru a označte jménem dítěte.
Kapesné: V průběhu tábora se koná celodenní výlet, na kterém si děti budou moci nakoupit
sladkosti a jiné drobnosti. Pokud budou děti na táboře něco nezbytného postrádat (baterie do
svítilny, pohledy, známky, hygienické potřeby,…) je možné požádat vedoucí o koupení této
věci. Případný nákladnější nákup bude řešen s rodiči. Z praxe víme, že kapesné v rozmezí 100
– 300 Kč je zcela dostačující. Peníze si děti mohou uschovat u svého vedoucího.

Vybavit děti mobilními telefony na tábor důrazně nedoporučujeme!!! S mobilními
telefony u dětí na táboře máme velmi negativní zkušenosti. Nehledě na to, že v táboře není
zavedená elektrická síť a tím pádem děti nemají možnost si telefony dobít. V místě tábora je
také velmi omezený signál. V nutném případě samozřejmě umožníme Vašim dětem volat
z telefonu, který bude na táboře k dispozici 24h denně. V případě potřeby na tento telefon
můžete samozřejmě volat i Vy, čísla jsou uvedena níže a vždy bude alespoň jedno v provozu.
Stejně tak nedoporučujeme, aby si děti na tábor vezly jakékoliv cennější předměty (mp3
přehrávače, fotoaparáty,…). Za tyto předměty si děti budou ručit samy.
Návštěvy na táboře nedoporučujeme. Pokud byste i přesto chtěli dítě navštívit, ověřte
si nejdříve telefonicky, zda budeme v táboře. Pokud byste chtěli Vaše dítě přivézt na tábor
později, nebo odvézt dříve (např. z důvodu rodinné dovolené), je nutné takto učinit vlastní
dopravou a předem nás kontaktovat. Stejně, jako v minulém roce budeme během tábora
zveřejňovat fotky a reportáže z tábora na našem facebookovém profilu.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky nebo nápady, neváhejte nás
kontaktovat emailem na stchk@seznam.cz nebo na níže uvedená telefonní čísla. V našem
tábořišti je omezený signál, proto je možné, že budete mít problémy se nám během tábora
dovolat, v tom případě doporučujeme zkusit volat později, nebo na jiné číslo, nebo čekat, až
Vám zavoláme zpět.
Adresa tábora:

Letní tábor STČ
Pošta Kostelec nad Orlicí, 517 41

S pozdravem
Viktor Chrobok, Marek Kulhavý; STČ, HK
PS: Opět nás čeká organizačně i fyzicky náročné stavění a bourání tábora, při kterém bychom
velmi rádi uvítali Vaši pomoc – stavba začne probíhat v pátek 13. 7. a bude pokračovat během
celého navazujícího víkendu. Bourání v pátek 3. 8. a v sobotu 4. 8., po bourání tábora je možné
odvézt děti domů vlastní dopravou. Obě aktivity spočívají v nakládání / vykládání materiálu,
případně montáži / demontáži táborového vybavení, ve většině případů není nutná nadměrná
manuální zručnost. Případně je také možné strávit v táborové základně část týdne od 16. 7. do
20. 7. v období před táborem. Z minulých let máme na účast rodičů při stavění / bourání tábora
pozitivní ohlasy a věříme, že pro Vás může být i letos zajímavé zjistit o našem táboře a
fungování STČ více, stejně tak, jako je pro nás přínosná Vaše pomoc. Tuto nabídku i
s konkrétními detaily ještě před táborem rozešleme emailem, ale již nyní budeme rádi za Vaše
potvrzení účasti, nebo neúčasti na těchto akcích nejlépe na stchk@seznam.cz.
Důležité termíny:
Akce
Sraz před odjezdem
Odjezd
Příjezd z tábora

Datum
21. 7. 2018
21. 7. 2018
4. 8. 2018

Čas
13:15
14:03
cca 15:00

Místo
u budovy ČP před Hl. nádražím, HK
Hlavní nádraží, HK
u budovy ČP před Hl. nádražím, HK

Dokumenty k odevzdání při odjezdu:
Posudek o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti, očkovací průkaz (stačí kopie),
průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie), podepsanou přihlášku (pouze pro elektronické
přihlášky), souhlas s fotografováním (součást potvrzení o bezinfekčnosti)
Důležité kontakty:
Jméno
Viktor Chrobok
Marek Kulhavý
David Chrobok
Kateřina Snášelová
Míla Novák

telefon
736 501 090
732 199 781
736 501 100
608 317 377
606 910 346

kdykoliv, všechny záležitosti
kdykoliv, všechny záležitosti
kdykoliv, všechny záležitosti
platby, účetnictví, faktury
v nutných případech při nedostupnosti jiných

Prohlášení zákonného zástupce dítěte
Prohlašuji, že dítě…………………………………….., narozené …..……………………,
bytem…………………………………………………………………, nejeví známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není
nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.
V………………………………... dne*………..
………………………………..
podpis zákonného zástupce
* Toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před odjezdem na zotavovací akci/ školu v přírodě.

Souhlas s fotografováním dítěte na akcích STČ**
Jakožto zákonný zástupce ____________________________ (jméno dítěte) - účastníka akcí
(= víkendový výjezd a tábor) pořádaných Sdružením pro táborovou činnost - vyjadřuji níže
uvedeným podpisem souhlas s tím, aby tento účastník byl na akcích fotografován. Souhlasím
s tím, aby takové fotografie byly uveřejněny na webových stránkách STČ (za účelem ukázky
činnosti STČ) a v táborovým audiovizuálních materiálech pro příznivce táborů STČ. To za
předpokladu, že fotografie nebudou narušovat důstojnost dítěte.

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

** Omlouváme se za tuto byrokracii a na první pohled zcela zbytečné vyplňování dalšího
dokumentu, ale bohužel si toto žádají současné zákony ČR. Fotografie samozřejmě
uveřejňujeme pouze beze jmen.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě,
v souladu ze zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: .......................................................…………
datum narození: ................................................
bydliště: ............................................................................................................………
Část 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)
*)
...............……...........................................
Posudek má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Část 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)........................................................................................……………
Datum vydání posudku

podpis, jmenovka lékaře
razítko zdrav. zařízení

Jméno a příjmení oprávněné osoby .....................................................………………..
Vztah k dítěti ..............................................................................................................…
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ................................……
................................................
podpis oprávněné osoby
*) Nehodící se škrtněte.

