DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Sportovní tábor plný dobrodružství!
Informace pro rodiče:
Vedoucí tábora: Kristýna Hlavatá
Email: squashtrinec@squashtrinec.cz
Tel. kontakt: 724 605 555
Adresa: Squash Třinec – Dukelská 1268, Třinec
Termíny: 12.8 - 16.8. 2019
Věk dítěte: 8–14 let
Cena: 1900 Kč
Přihlášení na tábor probíhá formou vyplnění přihlášky, který je možné vyplnit přímo na
Squash Centru Třinec nebo jej zaslat emailem. Pro zaregistrování dítěte je nutné vyplnit
všechny potřebné informace s dokumenty a odevzdat je s Vašim podpisem na recepci
Squash centra.

Způsob platby a storna úhrad:
Uvedenou částku lze zaplatit pouze hotově ve Squash Centru Třinec.
Platbu lze provést nejpozději do 31.7.2019.
V případě, že dítě na tábor nenastoupí a neohlásí to nejpozději 1 měsíc předem, bude
účtován storno poplatek ve výši jedné poloviny ceny tábora. To proto, aby bylo možné
doplnit kapacitu tábora.
Výjimkou je onemocnění dítěte s potvrzením lékaře.

Program:
Začínáme v pondělí od 8 hodin (děti se mohou scházet již od 7:15 - podle vytíženosti
rodičů).
Končíme v pátek v 16 hodin.
Rámcový program tábora bude připraven před zahájením tábora s tím, že denní
program může být změněn dle rozhodnutí vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí,
únavě dětí…).

Sraz účastníků bude mezi 7:30 (případně 7:15) a 8:00 hodinou, předání dětí zpět
rodičům bude mezi 16:00 a 16:30 hodinou. Každý den bude zakončen rozpravou o
náplni dalšího táborového dne. Instruktor přebírá za děti odpovědnost v okamžiku
předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.
Náplní programu bude seznámení dětí způsobem her, představení programu na celý
týden, sportovní aktivity v tělocvičně i na kurtech – různé míčové hry (vybavení k
dispozici), soutěže, táborové hry, logické hádanky apod.
Program venku bude konzultován podle aktuálního počasí.

Strava:
Bude odpovídat základům a zásadám zdravého a výživného stravování. Na každý den
bude pro děti zajištěna svačinka, oběd a svačinka. Pitný režim se bude skládat z vody
s citronem, džusů a čaje a bude pravidelně doplňován dle potřeby dětí. Prosíme rodiče,
aby svému dítěti dali láhev s pitím, kterou budeme v rámci pitného režimu dolévat, a aby
první svačinu nebrali jako snídani.

Zdravotnická dokumentace:
Povinností každého rodiče je zajištění následující základní zdravotnické dokumentace
dítěte:
1. Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (všechna očkování, prodělané
infekční choroby a zdravotní omezení, alergie na léky a potraviny, aj.)
2. Kopii kartičky pojištěnce
3. Bezinfekčnost – je nutné vyplnit max. 24 hodin před nástupem dítěte na tábor.
Žádáme vás o opravdu pečlivé vyplnění. Případná infekční choroba nebo onemocnění z
předcházející exotické dovolené by tak vyvolaly celou řadu problémů.
Nezapomeňte uvést kontaktní telefony na rodiče, případně opatrovnické osoby, zákonné
zástupce, kteří budou k dispozici v době konání tábora.
Řádným vyplněním a dodáním požadované dokumentace sami chráníte své dítě.
Pokud dítě užívá léky, viditelně je označte jeho jménem a doporučeným dávkováním a
odevzdejte je společně s dokumentací vedoucímu tábora. Dětem je na táboře zakázáno
nechávat si u sebe jakékoliv léky. Výjimku tvoří pouze inhalátory pro astmatiky a látky
podávané jako první pomoc při prudkých alergických reakcích.
Prosíme vás o pečlivé a čitelné vyplnění požadovaných zdravotních dokladů.

Co sebou? - Doporučený seznam:
Na příměstský tábor nosí děti věci potřebné k účasti na něm a to především:
láhev na pití, batůžek na výlety
sportovní oblečení na tréninky, přezůvky
vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí, pláštěnku
zdravotní dokumentace, léky

Táborový řád:

Nechceme dětem z prázdnin dělat den plný zákazů a omezení. Je ale nutné, aby se každý
táborník řídil základními pravidly slušného chování a svým jednáním neomezoval
svobodu ostatních.
Na táboře je přísně zakázáno konzumace alkoholických nápojů
užívání omamných a návykových látek. Fyzické i psychické šikanování ostatních
účastníků tábora, krádeže či svévolné opuštění areálu tábora.
V případě hrubého porušení táborového řádu může být dítě z tábora vyloučeno (rodiče
budou telefonicky vyrozuměni a zajistí si sami odvoz dítěte). Případné úmyslné
poškození táborového vybavení bude opraveno na náklady rodičů.
Za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze a neoznačené věci nepřebírá instruktor
ani Squash Třinec žádnou odpovědnost.

Dokumenty nutné k vyplnění naleznete na dalších stranách:

Přihláška dítěte
Zakroužkujte prosím termín táboru, na který se tato přihláška vztahuje:
12.8. – 16.8. 2019

Údaje o dítěti:
Jméno a příjmení dítěte ………………………………………
Rod. číslo ………………………………
Bydliště …………………………………………………...........
Pojišťovna …………………………………

Údaje o rodičích nebo zákonných zástupců:
Jméno matky……………………………...………………….
Tel. kontakt……………………………….
Jméno otce………………………………...……………….
Tel. kontakt……………………………….
Jméno zákonného zástupce .....................................................................
Tel. kontakt .......................................................................
Adresa pobytu rodičů/zákonného zástupce v době konání tábora
………………………………………………………............................

V …………………. dne ………………. 2019
Podpis rodičů/zákonného zástupce
........................……………………………

Potvrzení o bezinfekčnosti
(nutné vyplnit nejdříve 24 h před zahájením tábora)
Písemné prohlášení rodičů
Jméno dítěte .................................................
Narozen/a ...........................................................
Bytem ....................................................................................
Prohlášení zákonných zástupců dítěte: Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše
jmenovanému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota, kašel, vši apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účastnit se tábora. Jsem
si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo
nepravdivé.
Upozornění: Dítě, za které nebude v den nástupu zaplacená celá cena táboru, nebude na
tábor přijato. Stejně tak dítě jevící známky onemocnění.

V …………………. dne ………………. 2019
Podpis rodičů/zákonného zástupce
........................……………………………

Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti příměstského tábora
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………….
Datum narození: …………………… Zdravotní pojišťovna: ……………………………...
Adresa místa trvalého pobytu: ……………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….…

Posuzované dítě:
- je zdravotně způsobilé
- není zdravotně způsobilé
- je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením):
……………………………………………………………………………………………………………..

Potvrzujeme, že dítě:
- se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
- je proti nákaze imunní (typ/druh): …………………………………………………………
- má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh): …………………………………...
- je alergické na: ……………………………………………………………………………...
- dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávkování): ……………………………………………
Jiná důležitá sdělení lékaře: …………………………………………………………...…….
……………………………………………………………………………………….……….….
Potvrzení je platné 1 rok od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Datum, razítko a podpis lékaře ………………………………………………………………

