Přihláška dítěte na stanový tábor
Termín:
Místo:
Pořadatel:
Přihlášky:
Hl. vedoucí:

10. – 17. srpna 2019
tábořiště TJ Sokol Vyškov, Vřesovice (okr. Hodonín), 696 48 (pošta Ježov)
TJ Sokol Lhota, Lhota 88, 682 01 Vyškov, IČ: 49408089
Mgr. Radka Hanzlová, Hodyně 27, 267 27 Skuhrov, radka.tihelkova@gmail.com, 732 387 834
Ing. Jan Voženílek, JanVozenilek85@seznam.cz, 736 258 103

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………… Datum narození: ………………………
Adresa bydliště:……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
Pokud možno, umístit do oddílu s (sourozenec, kamarád): ………………………..………………………………………………….
Kontaktní e-mail (pro zaslání fotek atp.): ……………………………………………………………………………………………………….
Dítě je:

plavec

neplavec

Doprava:

autobusem (z Vyškova)

vlastní

Kontakt na zákonné zástupce dítěte
(rodičů či jiných osob pověřených péčí o dítě) dosažitelných v době trvání tábora. Kdo je oprávněn případně
převzít dítě v době trvání tábora:
Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………. telefon: ……………………………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………. telefon: ……………………………………
adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Upozornění zákonných zástupců účastníka
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení, alergie), nutnost braní léků nebo dietní opatření
(odlišnosti ve stravovacích návycích), která mohou ovlivnit jeho účast na táboře:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Potvrzuji svým podpisem, že veškeré léky, které dítě užívá (i příležitostně) budou při odjezdu předány
zdravotníkovi tábora. Potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a
respektuje pokyny vedoucích, a že souhlasím s údaji v sekci Pokyny pro účastníky. Rodiče i dítě souhlasí
s pořizováním audiovizuálních záznamů dítěte v rámci činností spojených s táborem, s jejich archivací a
s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. na Internetu atp. Je mi známo, že dle Zákona
č. 258/2000 Sb. nelze na tábor přijmout dítě, které nepodstoupilo všechna předepsaná očkování.
V……………………………… dne ……………………

…………………………………………………………………………
podpis zákonných zástupců

Pokyny pro účastníky
Stanový tábor na téma:
Vesmírní dobrodruzi
Termín:
10. – 17. srpna 2019
Místo:
tábořiště TJ Sokol Vyškov, Vřesovice (okr. Hodonín), 696 48 (pošta Ježov)
Pořadatel: TJ Sokol Lhota, Lhota 88, 682 01 Vyškov, IČ: 49408089
Přihlášky: Mgr. Radka Hanzlová, Hodyně 27, 267 27 Skuhrov, radka.tihelkova@gmail.com, 732 387 834
Hl. vedoucí: Ing. Jan Voženílek, JanVozenilek85@seznam.cz, 736 258 103
Bankovní spojení pořadatele tábora: číslo účtu: 2901006652/2010, žádný variabilní symbol
Rodiče i dítě souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů dítěte v rámci činnosti spojených s táborem,
s jejich archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. na Internetu atp.
R E Ž I M

D N E

7:30 budíček (může být upraven), rozcvička, hygiena, úklid
8:00 snídaně
8:50 nástup
9:00 odbornosti (uzlování, morseovka, topografie), výlet do okolí
10:00 svačina
10:15 soutěživé hry jednotlivců
12:00 oběd, polední klid
14:00 příprava dřeva na táborák, koupání, sportovní hry
16:00 svačina
16:30 oddílová hra
19:00 večeře
20:30 táborák
22:00 večerka
Pitný režim je zajištěn po celý den.
T Á B O R O V Á
tepláková souprava
teplé pyžamo a ponožky na spaní
spodní prádlo, ponožky (teplé, tenké), kapesníky
trička, plavky, ručníky
černé tričko (může být zničeno)
šátek, případně další pokrývka hlavy
pevné boty – rozchozené!
lehká obuv (tenisky), pantofle nebo sandály k vodě
gumáky, pláštěnka – NUTNÉ!!!

V Ý S T R O J
batoh vhodný na celodenní výlet
(tj. vejde se do něj oblečení, svačina, pití a spacák)
spací pytel, alumatka
baterka (náhradní baterie)
psací potřeby, fixy, sešit
šicí potřeby, dvojité špendlíky
ešus (jídelní miska), lžíce, hrnek
2 m prádelní šňůry – uzlovačka

hygienické potřeby (mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír, zrcátko, krém na obličej a ruce,
opalovací krém), eventuálně polštářek, plyšová hračka ap.
Dejte dětem s sebou věci obnošené!!!

Nedávejte dětem s sebou mobilní telefon (nebudou mít možnost dobití, není problém
kontaktovat děti přes vedoucí), přehrávač, velkou částku peněz, zlaté řetízky, náušnice a
jiné cenné předměty. Neručíme za věci, které dítě nebude mít označené!
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Cena tábora činí 2100 Kč (pro 2 sourozence 4000 Kč). Při odhlášení dítěte před termínem zaplacení je
vrácena celá částka. V případě pozdějšího odhlášení je účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny tábora.

Přihlášku, doklad o zaplacení a kopii kartičky zdravotní
pojišťovnyodešlete nejpozději do 21. 6. 2019
na adresu Radka Hanzlová, Hodyně 27, 267 27 Skuhrov
Přihlášku je nutno doručit v originále kvůli podpisu. Kopie kartičky ZP a doklad o zaplacení stačí zaslat
emailem. Přihláška bez dokladu o zaplacení není platná! Místo tak může být nabídnuto jinému zájemci.
Platby je možné provádět pouze bezhotovostně, a to na účet TJ Sokol Lhota 2901006652/2010. Neuvádějte,
prosím, žádný variabilní symbol (vznikají pak komplikace s účetnictvím). Jako doklad o zaplacení stačí např.
vytištěné potvrzení z internetového bankovnictví či kopie příkazu k úhradě (cokoli pro identifikaci platby na
výpisu z účtu). Lze poslat více plateb v jednom (kamarádi, sourozenci). Platit je možné již od března.
Dejte nám vědět předem, pokud potřebujete vystavit fakturu či jiný doklad pro zaměstnavatele či pojišťovnu!
Neposílejte, prosím, přihlášku doporučeně (vzniká tím zbytečný čas strávený na poště). Potvrzení o jejím
přijetí Vám zašleme e-mailem na kontakt uvedený v přihlášce.
První jídlo v táboře bude svačina v 16:00 hod. následovaná teplou večeří v 19:00 hod., dejte dětem s sebou
jen tolik jídla, kolik sní (nedávejte jim jídlo, které rychle podléhá zkáze). Není dobré přechovávat jakékoliv
jídlo nebo pití ve stanech, zamezíme tím výskytu vos, hlodavců, mravenců a jiných nezvaných návštěvníků.
Jídlo je zajištěno 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pití nepřetržitě.
Odjezd autobusu je v sobotu 10. 8. 2019 v 10:00 hod. od vlakového nádraží ve Vyškově. Návrat v sobotu
17. 8. 2019 na stejné místo, čas příjezdu mezi 11:45 a 12:00 hod. Cesta je plná zatáček – pokud se dítěti
dělá v autobuse špatně, dejte mu před odjezdem Kinedryl (na cestu zpět může dostat od zdravotníka).
Při odjezdu musí dítě odevzdat zdravotnici:
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (po ukončení akce bude potvrzení vráceno – platnost 1 rok)
- Prohlášení o bezinfekčnosti
- VEŠKERÉ léky

Bez uvedených dokladů nebude dítě na tábor přijato!
Dítě, které se účastní zotavovací akce pro děti a mládež, musí mít dle Vyhlášky č. 106/2001 Sb. vyplněný od
lékaře formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“ ne starší než 12 měsíců. Formulář má buď přímo
lékař, případně je k dispozici i na webu tábora (můžeme zaslat mailem). Lze jej také nalézt na Internetu. Dle
Zákona č. 258/2000 Sb. nelze na tábor přijmout dítě, které nepodstoupilo všechna předepsaná očkování.
Upozorňujeme, že podle § 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb může
zaměstnavatel přispět na dětskou rekreaci. Informujte se u svého zaměstnavatele.
Další informace, fotky tábořiště i okolí (z předchozích táborů), kontakty na tabory-lhota.wz.cz
Jakékoliv další dotazy rádi zodpovíme
Radka Hanzlová, Jan Voženílek
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