Základní informace o farním táboru 2016
Termín:

1. 7. 2016 – 10. 7. 2016

Start:

V pátek 1. 7. 2016 v 16:00 přímo na tábořišti

Ukončení:

V neděli 10. 7. 2016 od 15:00 na tábořišti. Pokud bude třeba některé děti
dopravit do Osové Bítýšky či okolních vesnic, je nutné se osobně domluvit,
nejlépe na schůzce s rodiči.

Místo:

Letos bude tábořiště umístěno v lesích poblíž vesnice Vaneč. Autem lze zajet
až na tábořiště po cestě mezi vesnicemi Tasov a Vaneč. Kdo se svým
plechovým miláčkem neodváží, musí vyrazit pěšky. Mapka s vyznačeným
tábořištěm a přístupovou cestou je v příloze.

Ubytování:

TEE-PEE (velký kuželový indiánský stan)

Cena:

2.200 Kč; druhé dítě je cena 1.500 Kč; pro třetí dítě sleva dalších 200 Kč
Cena zahrnuje ubytování, stravu, program, materiál, výlet

Platba:

Hotově - fara Osová Bítýška (o. Juris Jiří Jeniš), nebo na informační
schůzce pro rodiče.
Bezhotovostně - na farní účet:1621212369/0800, variabilní symbol – měsíc a
rok narození dítěte (mmrrrr). Zaplaťte prosím do 22. 5. 2016.

Náplň:

Turistika, sport, koupání, tábornické práce a dovednosti, metodicky řízené
aktivity, hry, zábava a celotáborová hra, modlitba

Kuchyně:

Milí rodičové, pokud byste nám chtěli na tábor přispět nějakými surovinami
do kuchyně, budeme jen rádi. Vítané jsou např. brambor, zelenina,
marmelády, med, oplatky, buchty, ale klidně i něco jiného. Prosím, abyste
dali o svém úmyslu něco přivést na tábor předem vědět, aby se nám toho
nesešlo od jednoho druhu moc. Nejlépe do konání schůzky rodičů napište na
mail: hudeckova.veru@gmail.com, abychom stihli podle toho upravit
jídelníček. Předem děkují kuchaři.

Kontakt:

Petr Zeman, hl. vedoucí, tel. +420 773141467, e-mail: tabor@zemanpetr.cz

Přihlášky:

Odevzdat na faru do 22. 5. 2016

Pozvánka na informační táborovou schůzku pro rodiče
Zveme všechny rodiče dětí, které se zúčastní letního tábora 2016 na informační táborovou schůzku.
Tato schůzka se bude konat na faře v Osové Bítýšce dne 22. 5. 2016 v 16 hodin.
Na této schůzce se vám představí vedoucí, kteří se budou starat o vaše děti i o celý chod tábora.
Seznámíte se s jejich funkcemi, dozvíte se něco blíže o motivační hře a o tom, jak to chodí na našich
táborech. Přiblížíme vám prostředí tábora a předáme mnoho dalších důležitých informací. Je ve vašem
zájmu, ale i v zájmu Vašich dětí, abyste se této informační schůzky zúčastnili. Případné dotazy vám rádi
zodpovíme.
Těšíme se na setkání s vámi.

Táborový tým

Závazná přihláška na farní tábor 2016
(vrátit vyplněné a podepsané do 22. 5. 2016 na faru či obecní úřad)

Platba za tábor:
Cena:
Termín:

Hotově – Převodem *
2 200 Kč za dítě, sourozenec ceny a slevy viz strana 1.
1. 7. 2016 - 10. 7. 2016

Jméno a příjmení účastníka: ..…………….…………………………..……………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Bydliště: ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PSČ: ……………………………….
Telefon rodiče: ……………………………………

E-mail rodiče: ...............................................................

Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor konaný ve dnech 1. 7. 2016 – 10. 7. 2016.
Souhlasím s podmínkami a platbou za tábor.
Dle záznamů ve zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se letního tábora.

Potvrzení a souhlas:
Potvrzuji správnost údajů uvedených na této přihlášce a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné
osoby jejich správnost doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Farní úřad Osová Bítýška
zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 sb.o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené
na této přihlášce. Správce je oprávněn zpracovávat tyto údaje prostřednictvím svých zpracovatelů,
přičemž bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé nepodléhají jinému dalšímu
souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti, v souladu se statutem Farní úřad
Osová Bítýška, a to v nutném rozsahu pro účely farního tábora 2016.

V ……………………………. Dne ………………………….

………………………………………..
podpis zákonného zástupce

* Nehodící se škrtněte. U platby převodem uveďte jako VS měsíc a rok narození dítěte „mmrrrr“

Informace o táboře 2016
Věci, které si vzít s sebou












Spací pytel, karimatku
Hygienické potřeby (v hygienické taštičce)
Oblečení do tepla i zimy
Pláštěnku
Spodní prádlo, spací úbor, šátek, plavky
Alespoň dva páry bot (sandály, pevné boty do lesa), gumáky
Sluneční brýle, opalovací krém, pokrývka hlavy
Nerezový nebo plastový hrnek s uchem (podepsaný lihovou fixou)
Baterku
Batůžek a láhev na vodu (na výlet)
Spoustu dobré nálady

Táborový řád












Denní program začíná budíčkem. Táborníci se vhodně obléknou dle počasí, pak nastoupí
všichni na rozcvičku.
V případě slunečného počasí si pověsí spací pytel na sušák k provětrání. Všichni vykonají
ranní hygienu.
Na snídani, oběd a večeři se přesouváme do jídelny.
Dopolední program je většinou sestaven z her v táboře.
V poledním klidu je možné si vybrat z několika aktivit (sportovní, rukodělné, četba).
Odpolední program je věnován celotáborové hře
Celý den je zakončen společnou modlitbou.
Po vykonání základní hygieny začíná večerka.
Na spaní si bere každý pyžamo. Nesmí spát v prádle, ve kterém byl celý den.
Až do budíčku musí být dodržován noční klid.
Je přísně zakázáno navštěvovat cizí stany.
Noční hlídku tvoří dvojice táborníků, kteří se střídají každé dvě hodiny. Chovají se tiše,
procházejí areálem tábora a v případě nebezpečí uvědomí určený dozor.

Obecná ustanovení






Jídlo mají táborníci 5x denně. Ve stanu se nesmí přechovávat jídlo, které se může zkazit.
Nevhodné jsou také oplatky a bonbony – kvůli mravencům.
Je přísně zakázáno přechovávat a užívat alkoholické nápoje či omamné látky
Ve stanech se smí používat pouze baterka, oheň v Tee-Pee rozdělává vedoucí
Táborník se nesmí pohybovat mimo areál tábořiště bez svolení vedoucího.
Při závažném porušení táborového řádu musí táborník opustit tábor bez nároku na vrácení
peněz.

List účastníka
(Odevzdat při příjezdu na tábor)

Jméno a příjmení:

……………………………………

Datum narození:

…………………...………………

Bydliště:

…………………………………………………………………..……………………………………………..……

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, chřipka apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není
mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora od 1. 7. 2016 do 10. 7. 2016
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.
Telefonní a písemné spojení na rodiče, nebo jejich zákonné zástupce po dobu pobytu dítěte na táboře.
1. Od …………… do ………………

Jméno a Příjmení …………………….……………………………………….…….

Adresa…………………………………………………………………..……………..

2. Od …………… do ………………

Telefon: ……………………...……………….…..

Jméno a Příjmení …………………….……………………………………….…….

Adresa…………………………………………………………………..……………..

Telefon: ……………………...……………….…..

U svého dítěte upozorňuji na: ………………………………………………………….……………………………….………………….
Alergie na: ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
Používá léky (dávkování): ………………………………………………………………………….………………………..……………....

Dítě je plavec – neplavec
Další důležitá sdělení:

V …………………... dne …………………………….

…………………………………………….
podpis zákonného zástupce

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k
účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
(Odevzdat při příjezdu na tábor)

Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:

2. Účel vydání posudku

3. Posudkový závěr
1. 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) *) **) ..............................................
2. 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)

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 zotavovací akci a škole v přírodě.
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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, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:

Podpis oprávněné osoby

Datum vydání posudku:

Podpis, příjmení a podpis lékaře razítko poskytovatele zdravotnických služeb
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