Základní informace o farním táboru 2020
Termín:

16. 8. 2020 – 23. 8. 2020

Start:

V neděli 16. 8. 2020 v 14:00 ve Vidoníně u kapličky (vyznačeno na mapě). Všechny věci bude
možno naložit na vozík auta a budou dovezeny až na tábořiště. Zbytek dojdeme na tábořiště
pěšky přibližně 1 km rodiče se můžou přidat k dětem a prohlídnout si tábořiště. Bližší
informace na schůzce s rodiči v neděli 2.8.2020

Ukončení:

V neděli 23. 8. 2020 v 13:00 odchod z tábořiště. 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 na louce v lesích poblíž vesnice Vidonín.

Ubytování:

TEE-PEE (velký kuželový indiánský stan)

Cena:

Při odevzdání přihlášky a zaplacení do 2.8.2020 cena 1900 Kč; za druhé dítě 1700 Kč
Při odevzdání přihlášky a zaplacení 30.6.2020 cena 1700 Kč; druhé dítě je cena 1500 Kč
Cena zahrnuje ubytování, stravu, program, materiál, dárek z tábora

Platba:

Hotově – fara Osová Bítýška (o. Juris Jiří Jeniš), nebo na informační
schůzce pro rodiče.
Bezhotovostně – na farní účet:1621212369/0800 zaplaťte prosím do 2. 8. 2020.

Náplň:

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

Kapacita:

30 účastníků

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. Za buchtu budeme rádi i během tábora,
stačí ji donést na faru. Nejlépe do konání schůzky rodičů napište na mail: tynka@gmail.com,
abychom stihli podle toho upravit jídelníček. Předem děkují kuchaři.

Kontakt:

Ondřej Zeman, hl. vedoucí, tel. +420 736 772 548, e-mail: ondravlkov@gmail.com

Přihlášky:

Odevzdat na faru v Osové Bítýšce nebo poslat na mail ondravlkov@gmail.com do 2.8. 2020.

Pozvánka na informační schůzku pro rodiče
Zveme všechny rodiče dětí, které se zúčastní letního tábora 2020 na informační táborovou schůzku. Tato schůzka se bude
konat na faře v Osové Bítýšce dne 2. 8. 2020 v 15:00.
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

Informace o táboře 2020
Věci, které si vzít s sebou
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Spací pytel
Karimatku
Hygienické potřeby (v hygienické taštičce)
Oblečení do tepla i zimy
Pláštěnku
Spací úbor
Šátek
Plavky a ručník
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
Kartičku zdravotní pojišťovny
Roušky minimálně 4x podepsané
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 večerní hygieny začíná večerka.
Na spaní si bere každý pyžamo nebo oblečení vyhrazené pouze na spaní. 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.

Informace ke COVID-19
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Režim tábora zůstane oproti minulým rokům nezměněn.
Děti nebudou muset při běžném režimu tábora na tábořišti nosit roušky, pouze v případě opuštění tábořiště nebo
ve výjimečných situacích.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné, aby potvrzení o způsobilosti dítěte k účasti na táboře od
lékaře bylo aktuální z roku 2020.
Minimálně 2x denně bude probíhat dezinfekce společných prostor (záchody, jídelna, kuchyně aj.)
Během tábora bude dbáno na zvýšenou hygienu u všech dětí (např. budou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou s virucidním účinkem)
V případě zhoršení epidemiologické situace a zakázaní táborů vládou ČR po 2.8.2020, bude vráceno 90%
zaplacené částky. V případě dřívějšího zákazu 100% zaplacené částky.
Bližší informace u zdravotnice Simony Musilové(musilova.simona@email.cz) nebo u hlavního vedoucího
Ondřeje Zemana (ondravlkov@gmail.com).

Závazná přihláška na farní tábor 2020 (Odevzdat do 2. 8. 2020)
Informace o účastníkovi
Jméno a příjmení účastníka
Datum narození
Ulice a ČP
Bydliště

Město
PSČ
Telefon

Kontakt na rodiče
E-mail
Dítě je

Alergie
Používané léky

□ Plavec
□ Poprvé na tomto táboře
□ Ano (jaké)

□ Neplavec
□ Již se zúčastnilo
□ Ne

□ Ano (jaké)

□ Ne

Další důležitá sdělení

Platba
Platba za tábor

Cena
(viz. první strana)

□ Hotově
□ Převodem (jako VS uveďte den, měsíc a rok narození dítěte „ddmmrrrr“)
□ 1 900 Kč za první dítě
□ 1 700 Kč za druhé dítě
□ Jiné:

Potvrzení a souhlas
Přihlašuji závazně své dítě na letní tábor konaný ve dnech 16. 8. 2020 – 23. 8. 2020.
Souhlasím s podmínkami a platbou za tábor.
Dle záznamů ve zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se letního tábora.
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 2020.

V ……………………………. Dne ………………………….

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

List účastníka

(Odevzdat při příjezdu na tábor)

Informace o účastníkovi
Jméno a příjmení účastníka
Datum narození
Ulice a ČP
Bydliště

Město
PSČ

Alergie
Používané léky

□ Ne □ Ano (jaké)
□ Ne □ Ano (dávkování)

Další důležitá sdělení a
upozornění

Kontakt na rodiče
Jméno a příjmení
Kontaktovat v termínu
Bydliště
Telefon
Jméno a příjmení
Kontaktovat v termínu
Bydliště
Telefon

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.
že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci
se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd.
Dále prohlašuji, že ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním
ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření
Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora od 16.8. 2020 do 23. 8. 2020.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

V ……………………………. Dne ………………………….

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

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na
zotavovací akci a škole v přírodě (Odevzdat při příjezdu na tábor, nutné z roku 2020)
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.

2.

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)*)**)

Posuzované dítě:
a.

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

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)

ANO

NE

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.

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

Souhlas se zpracováním osobních údajů (Odevzdat při příjezdu na tábor)
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)
a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů.
Souhlasím s tím, aby Farní tábor Osová Bitýška a Farní úřad Osová Bitýška zpracovávalo a uchovávalo
osobní údaje mého dítěte ............................. obsažené v přihlášce v tomto rozsahu:
• jméno a příjmení,
• adresa bydliště,
• alergie a zdravotní upozornění, která jsou relevantní pro účast na táboře,
• kontaktní údaje na zákonného zástupce – telefon, e-mail a další informace co jsem poskytl
v přihlášce
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační
zajištění letního tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaného
organizátorem. Tyto údaje po nás mohou v případě nutnosti vyžadovat oprávněné instituce (Krajská
hygienická stanice, zdravotnická zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Díky tomuto
souhlasu vás budeme moci informovat o konání tábora/soustředění i v příštím roce.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně dvou let poté budou
skartovány.
Zároveň souhlasím s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů dítěte (popř. více dětí)
v rámci konání tábora, s jejich archivováním a použitím při prezentaci a propagaci
činnosti Farnosti Osová Bitýška.
Tento souhlas je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být
učiněno písemně na adresu sídla organizace (Římskokatolická farnost Osová Bítýška, Osová Bitýška 1,
594 53). Vzhledem k povinnostem vůči státním institucím (viz výše), není odvolání souhlasu možné již
v průběhu konání tábora.

…..……………………………………………..
datum

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

