Středisko volného času Déčko, Náchod
Zámecká 243, Náchod 547 01
_______________________________________________________________________________________________________________________

ARMY TÁBOR
( 13.7. - 20.7. 2019 )
Program:
Celý pobyt je zajištěn zkušenými vedoucími. Kromě her s mírně vojenskou
tématikou se děti mohou těšit na různé seznamovací, zážitkové a vzdělávací hry, střelbu ze
zbraní, (možná) noční přespávačku v lese pod širým nebem, noční hry, hlídání vlajky, noční
hlídky... bude toho hodně. :-)

Sraz:
V sobotu 13. července 2019 v 14:00 hod na křižovatce u adresy Svinišťany 32
(bude tam již čekat naše auto s vedoucími, z obce Svinišťany budou navíc vést ukazatele
směrem k tábořišti)
Ukončení: V soboru 20. července 2019 v 11:00. hod. na stejném místě
Poblíž Svinišťany čp. 32

Ubytování: Ve stanech s podlážkou ve dvojicích
Stravování: 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim po celý den.
Pobyt začíná odpolední svačinou a končí dopolední svačinou.

Co s sebou:
Materiál: Ešus, hrnek na horké nápoje, příbory, čelovku+baterky, spacák, karimatku,
polštář, propisku, provázek, kapesníčky, pláštěnka, repelent, opalovací krém, igelitovou tašku nebo
sáček na špinavé věci, utěrka na nádobí, ručník, hygienické potřeby, láhev na pití, batůžek, peníze
(ne zas moc). Pokud máte celtu nebo plachtu, je možné také vzít, ale není nutná. Pokud budou děti
chtít poslat z tábora dopis, tak také obálku a známky. (v okolí není možnost zakoupení)
Děti budou střílet z NERF zbraní, takže pokud máte, můžou si je vzít. Pokud nemají,
půjčíme naše. Náboje prosíme nebrat - při boji by se mohly smíchat s našimi náboji, které nejsou
tolik kvalitní, a poté už bychom je nikdy nemuseli dohledat a vrátit původnímu majiteli.
Oblečení a obuv: botasky 2x, gumáky, volnočasová obuv typu crocs, trička, tepláky,
mikiny, kraťasy, ponožky, spodní prádlo, větrovka, šátek, čepice proti slunci, plavky. Nejlépe
alespoň jeden kus oblečení v barvě připomínající vojenské barvy (zelená, hnědá, oblečení v
maskáčových barvách) na každodenní nástup.

Veškerý věcný materiál raději podepište. Zamezíte tak
zmatkům na táboře a nepříjemnostem při řešení, čí je to ešus a
podobně. :-)

Storno podmínky:
1) Platba za tábor se vrací snížená o 50% ceny, byla-li odhláška písemně podána
do 21. 6. 2019.
2) Po 21. 6. 2019. se platba za tábor nevrací, ale je možné najít za sebe náhradu.
3) V případě onemocnění doloženého lékařem se vrací platba za tábor snížená o
stornopoplatek 50% z ceny a to až do termínu 7 dní před dnem nástupu na
tábor.
4) V případě odhlášení ve lhůtě 6 a méně dní před nástupem na tábor (i z důvodu
onemocnění) nevzniká nárok na vrácení peněz, přihlášený má však možnost najít
za sebe náhradu.
5) Pro odhlášky doručené poštou je rozhodující datum poštovního razítka.
6) Pokud dítě vážně onemocní a bude zdravotně nezpůsobilé k následujícímu
pobytu na táboře, rodiče budou vyzváni k převzetí dítěte bez nároku na
jakékoliv vracení peněz.

Cenné věci: Za veškeré cenné věci (Mobil, šperky, hodinky…) ručíte osobně a jejich ztráta
nebo poškození vám nebude hrazena.V areálu je slabý signál a vůbec není možnost nabití telefonu,
takže telefony s sebou nejsou vhodné.

Povinné dokumenty, bez kterých nemůže být dítě přijato na tábor:
Připravte v Eurofolii.
1) prohlášení o bezinfekčnosti
(vyplňuje rodič v den nástupu na tábor, formulář je přiložen)
!!Dítě týden před táborem nesmí být v kontatku s infekčně nemocnými
osobami. V případě, že se prokáže že na tábor přivezlo nějkaou infekci,
rodič bude zažalován!!
2) karta pojištěnce
3) posudek o zdravotní způsobilosti
(vyplňuje lékař, má platnost 24 měsíců, formulář je přiložen )

Zapomenuté věci po táboře:

Věci, které děti zapomenou na táboře, uschovává Déčko maximálně do konce
letních prázdnin a je možné si je vyzvednout na recepci. Po této době budou všechny věci
zlikvidovány.

Kontakt:
SVČ Déčko Náchod - tel./fax.: 491 428 744
Hlavní vedoucí - Tonda Koutský, 739 548 954
e- mail. tonda@deckonachod.cz
Hlávní zdravotník – Václav Petříček – vlastník zdravotnického průkázu
Team instruktorů – Filip Umlauf, Filip Habr, Václav Petříček, Karolína Peroutková

;
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte ..............................................……………………………..
datum narození ............................................................................…………………………………
adresa místa trvalého pobytu ..........................................................……………………………….
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 je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně
zdravotní způsobilosti.

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:

Podpis lékaře:

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho
obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení
vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické
zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby ............................................……………………………………
Vztah k dítěti ..............................................................................................…………………………
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ...................................………………..

Podpis oprávněné osoby:

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (Musí být vyplněno v den nástupu na tábor)
Potvrzuji, že můj syn/dcera ........................................................bytem..........................................
datum narození..................
je zdráv(a) a v posledním týdnu se nesetkal(a) s žádným infekčním onemocněním. Ošetřující lékař
nenařídil změnu režimu a hygienik nenařídil karanténní opatření. Jsem si vědom(a), že v případě
nepravdivosti tohoto prohlášení ohrožuji zdraví celého táborového kolektivu a vystavuji se možnosti
právního postihu.
Souhlasím/Nesouhlasím* s fotografováním dítěte při táborové činnosti a s případným vyvěšením
fotografie na nástěnce Déčka nebo webových stránkách. (Fotografie nebudou odporovat dobrým
mravům ani znevažovat osobnost dítěte.)
Beru na vědomí, že mobil ani další cenné věci na tábor nepatří, jejich vnesení odporuje řádu tábora a
může být důvodem k nepřijetí dítěte na tábor.
Jména a dat nar. osob, kterým je možno vydat dítě po návratu z tábor :

Jako zákonný zástupce, určuji v souladu se zákonem o zdravotních službách oprávněnou osobu, která
má právo na informace o zdravotním stavu výše uvedeného nezletilého od poskytovatele zdravotních
služeb. Tato osoba musí být zastižitelná v ČR po celou dobu trvání tábora (získáním informací lze
pověřit i zdravotníka tábora).
Tato osoba může/nemůže* být současně ustanovena soudem jako opatrovník pro schválení poskytnutí
zdravotních služeb nezletilému v případě, že nebylo možné získat souhlas zákonných zástupců.
Oprávněná osoba - Jméno a příjmení :

Adresa trvalého pobytu:

Telefonní kontakt:

Narozen dne :

