Oddíl JEDNADVACÍTKA
LT Kořenec 2019

Základní informace
Druh tábora:

stanový, stany s podsadou, situovaný na louce u lesa

Místo tábora: Údolí říčky Bělé, poblíž obce Kořenec, cca 18 km od Boskovic
Provozovatel: Pionýr z. s. – 5. PS S. T. O. Jiřího Wolkera, oddíl Jednadvacítka
Hutařova 13, Brno 612 00
Cena tábora:

2 900,-

Částku je nutné uhradit nejpozději 15. 6. 2019. Vzhledem k nepředvídatelnému pohybu
maloobchodních cen vyhrazuje si provozovatel právo zvýšit v případě potřeby cenu tábora o
nezbytně nutnou částku, zejména v případě úpravy cen základních potravin. V případě stornování
přihlášky po 30. 6. 2019 se vrací pouze 75% ceny tábora.
Termín:

21. 7. – 3. 8. 2019

Odjezd:

sraz 21. 7. v 10:00 na parkovišti naproti hotelu Grand (kousek od Hlavního nádraží)

Zavazadla:

doporučujeme turistický batoh s polstrovanými popruhy a levný kufr. Zavazadla
dopravte prosím na místo srazu k odjezdu 21. 7. Prosíme o vaši dochvilnost.

Návrat:

v sobotu 3. 8. na místo odjezdu mezi 15:00 – 15:15

Kontaktní údaje:

Hlavní vedoucí – Ondřej Piák (736 669 280, ondrej.piak@email.cz)
Zdravotník – Marie Koutná (776 656 064)
Program – David Švéda (721 485 266)

Adresa tábora: (děti vždy potěší příchozí pošta )
LT „21“ Brno
Údolí říčky Bělé
pošta Horní Štěpánov, 798 47
Jídlo:

začíná se až dřívější večeří, proto dětem na první den připravte svačinu. Ve zbytku
dní je stravování rozděleno na 5 jídel denně (ale nikdy není problém přimazat chleba).

Návštěvy:

nejsou povoleny. V odůvodněných případech po telefonické konzultaci s hlavním
vedoucím, případně jeho zástupcem, je výjimka možná. Děkujeme za pochopení.

Další informace:




21jw.webnode.cz (případné změny budou uvedeny na našem webu)

Do 1. 6. 2019 je nutno odevzdat přihlášku na tábor vedení oddílu poštou na adresu Ondřej
Piák, Vodova 53, Brno 612 00 nebo oskenovanou (a podepsanou!!!) verzi na e-mail
ondrej.piak@email.cz (originál odevzdáte při odjezdu)
Do 15. 6. 2019 je nutno uhradit cenu tábora na číslo účtu 1019806316/6100, jako variabilní
symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR

Při odjezdu odevzdat (v případě nedodání dítě na tábor nepojede)
 List účastníka a Bezinfekčnost
 Potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti
 Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 Očkovací průkaz (stačí kopie)
 Přihlášku na tábor (v tištěné podobě – pouze pokud jste přihlášku zasílali mailem)
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PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR KOŘENEC 2019
Termín: 21. 7. – 3. 8. 2019
Odevzdat do: 1. 6. 2019

Cena: 2 900,Místo: Kořenec u Boskovic

Informace o dítěti
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………Datum narození:………………………………
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt na zákonného zástupce
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………….….
Tel.: …………………………………………..…………… E-mail: .………………………………………………………………………..……

Přihlašuji závazně svého syna - dceru k pobytu na uvedeném táboře.
Do úschovy vedoucímu tábora svěřuji kapesné ve výši:
Prohlašuji, že potvrzení o zdravotním stavu mého syna/dcery bylo vystaveno jeho ošetřujícím
lékařem. Lékař je zároveň informován o ošetřování u dalších lékařů a specialistů. Současně prohlašuji,
že dít nevyžaduje zvláštní individuální péči, která by narušovala denní program tábora, nebo působila
jiné vážné problémy.
Souhlasím se zveřejněním (audio-)vizuálních záznamů pořízených na táboře v oddílovém albu na
webu Rajče.net nebo na oddílových stránkách.
Prohlašuji, že nejpozději do 15. 6. 2018 uhradím doplatek táborové taxy, která činí 2 900 Kč (2 800
Kč pro členy oddílu). Současně prohlašuji, že jsem byl/a/ seznámen/a/ s táborovým řádem, ke
kterému nemám připomínek. Svým podpisem potvrzuji základní táborová pravidla s vědomím
jejich významu a dopadu.
Dne:

Podpis:

Vážení rodiče,
přihlášku Vašeho dítěte odevzdejte vedení oddílu co nejdříve (zašlete buď poštou na adresu:
Ondřej Piák, Vodova 53, Brno, 612 00, nebo mailem na ondrej.piak@email.cz).
Uzávěrka přihlášek je 1. 6. 2018.
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Výzbroj a výstroj
obuv:

pevná turistická obuv na výlety, sportovní obuv (alespoň dvoje botasky, když jedny
promoknou), sandály, holínky. JEDNY BOTY NA TÁBOR ROZHODNĚ NESTAČÍ!!

na spaní:

teplý spací pytel, karimatku, deku, teplé ponožky, podvlékací triko, tepláková
souprava, svetr, čepice (prostě co vás napadne, noci jsou v tábořišti opravdu
chladné!!)

ostatní:

zelená košile!!! (jako nástupový kroj, lze koupit za pár korun v Army shopech),
spodní prádlo (v dostatečném množství!), trička, sportovní kraťase, flanelová košile,
větrovka (či jiná vhodná bunda), podkolenky, ponožky (pokud možno ne kotníčkové),
silné ponožky do pohorek, dlouhé kalhoty, tepláková souprava, svetr, plavky, ručník,
utěrka, kapesníky, bavlněný šátek na krk (používá se při některých hrách), pokrývka
hlavy proti slunci, pláštěnka.

výzbroj:

batoh/krosna (na spací pytel) se širokými polstrovanými popruhy, malý batůžek,
láhev, ešus nebo vhodná jídelní miska, lžíce, hrnek, příbor, zavírací nůž/ škrabka,
baterka, hygienické potřeby (mýdlo, pasta na zuby, kartáček, hřeben), krém na
opalování, repelent, zápisník, psací potřeby, kniha, zábavné hry, hudební nástroje,
sáček na špinavé prádlo, prádelní šňůru, kolíky na prádlo…
Nedoporučujeme: mobilní telefony, rádia, … Jsou to věci drahé, snadno poškoditelné
a na táboře nepotřebné. Navíc je tábor situován v hlubokém údolí, kam stejně žádný
signál nedolétne a hlavně, není zde možnost dobití.
Pokud jde o batoh, ten se využívá u dvoudenního výletu. Je proto důležité, aby měl
vypolstrované popruhy; na tyto výlety chodí většinou děti od 11-12 let; pokud takový
batoh nemáte a nechcete ho pořizovat – je zde možnost domluvy s vedoucími,
někteří mají více batohů. Stačí včas před táborem kontaktovat hlavního vedoucího.

Prosím nepodceňujte množství a vhodnost oblečení, které dětem nabalíte!
Dva týdny jsou v přírodě, prát je nebaví a ušpiní toho více, než dost ;-)
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Táborový řád
Kázeň, vzájemná ohleduplnost, úcta k vedoucímu a sobě samému jsou podmínkami našeho
táborového soužití. Dobrá nálada, veselá a čistá mysl, chuť k práci i zábavě každého jednotlivce jsou
samozřejmostí i nezbytnou podmínkou účasti. I ten nejurputnější spor řešme s úsměvem. Uloženou
práci konejme pečlivě a rychle.
1. Vedení tábora organizuje a řídí život tábora. Příkaz vedení je všem rozkazem.
2. Táborový řád, denní řád a denní rozkaz jsou pro všechny zákonem. Je nutno je přísně
dodržovat, vzorně a poctivě plnit.
3. Signál budíčku a večerky nekompromisně odděluje pracovní den od nočního klidu. Noční klid
je po vyhlášení neporušitelný. Hovor po večerce ve stanu je porušení kázně.
4. Táborníci jsou rozděleni do družin, které se pravidelně střídají ve vykonávání denní i noční
služby. Povinností denní služby je být plně k dispozici kuchaři a řídit se jeho pokyny. Noční
služba má na starost hlídání tábora. Družina se mimo své povinnosti plně účastní denního
programu.
5. Kuchyně je královstvím kuchaře – ostatním VSTUP ZAKÁZÁN! Jídlo se vydává jen ve
stanovenou dobu (5x denně a to by mělo stačit všem  )
6. Do cizího stanu je vstup povolen pouze se souhlasem jeho obyvatel a za jejich přítomnosti.
Povinností obyvatel stanu je udržovat pořádek ve stanu a jeho okolí (pásmo cca 1m okolo
stanu). Ve stanu není dovoleno přechovávat žádné potraviny a nápoje. Je též přísně zakázáno
zapalovat svíčky!
7. Táborová zařízení a inventář jsou k dispozici všem účastníkům tábora. Inventář uložený na
určeném místě lze použít jen se souhlasem vedoucího a je snad samozřejmostí ohleduplné
chování k vypůjčeným věcem.
8. Osobní hygiena v nejvyšší míře je podmínkou provozu LT a tím nutnou samozřejmostí:
důkladné mytí ráno a večer, večer nohy, ruce po každém použití WC a před každým jídlem,
voda na pití a čištění zubů výhradně pitná. Latrína je jediným místem ve dne v noci na
vykonání osobní potřeby. Zdravotní potíže nutno okamžitě hlásit zdravotníkovi tábora.
9. Čistota je vizitkou tábora! Odpadky patří výhradně do koše.
10. Opuštění tábora neprovede nikdo bez souhlasu vedoucího tábora! Koupání je povoleno
pouze na povolených místech v určenou dobu a za dozoru. Porušení pravidel má za následek
okamžitý odjezd provinilce domů.
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List účastníka
Informace o dítěti
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………Datum narození:………………………………
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………Zdravotní poj.: …………………
Telefonní a písemné spojení na rodiče, příbuzné, nebo zákonné zástupce dítěte po dobu jeho
pobytu na letním táboře:
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………Od …………………….Do ………….………….
Adresa …………………………………………………………………………………..Telefon ………………………………………………..
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………Od …………………….Do ………….………….
Adresa …………………………………………………………………………………..Telefon ………………………………………………..

Alergie (na pyl, prach, potraviny, ovoce apod.): ………………………………………………………………………………..
Astmatické problémy: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Dlouhodobé nemoci: …………………………………………………………………………………………………………………………
Používá léky (dávkování): ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naposledy užívaná antibiotika: …………………………………………………………………………………………………………
Poslední očkování proti tetanu: ………………………………………………………………………………………………………..
Umí dítě plavat: ANO – NE
Připomínky ke zdravotnímu stavu: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................

Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti žádnou změnu režimu. Dítě nejeví známky
akutního onemocnění (průjem, chřipka apod.), ošetřující lékař ani okresní hygienik mu nenařídil
karanténní opatření. Není mi též známo, že by mé dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mě mohly postihnout, kdyby toto mé prohlášení
nebylo pravdivé.

V ................... dne 21. 7. 2019

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČ:
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
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé s omezením *) **) …………………………………………………………………..
B) Posuzované dítě
a) se podrobilo 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 způsobilost 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 zdravotních 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:
Razítko poskytovatele lékařských služeb a podpis lékaře:

______________________________
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Žádost o příspěvek ze sociálního fondu (FKSP) na letní tábor

Žádám ZV OS o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu (FKSP) na pobyt mého dítěte v tuzemském
letním táboře organizace Pionýr z. s.
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………Datum narození:…………………………..
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že o příspěvek nežádá druhý rodič.
…………………………………………….
Podpis žadatele – rodiče

Letní pionýrský tábor Kořenec 2019
Provozovatel: Pionýr z. s. – 5. PS S. T. O. Jiřího Wolkera, oddíl Jednadvacítka
Hutařova 13, Brno 612 00
IČ
Termín:
21. 7. – 3. 8. 2019
Číslo účtu:
1019806316/6100
Cena:
2 900 Kč
….……………………………………………
Razítko a podpis provozovatele

Potvrzení zaměstnavatele:
Příspěvek z FKSP:

……………………………Kč

Účastník zaplatí (na účet FKSP): ……………………………Kč
Celkem k proplacení:

……………………………Kč

V ……………………………….. dne ………………….
……………………….……………………
Razítko a podpis

