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Informace k letnímu táboru
Bystřice n. Pernštejnem
29. července – 12. srpna
Odjezd na tábor: v neděli 29. července 2018
Sraz v 6,00 h na vlakovém nádražím, kde je nutno odevzdat:
zavazadla, průkazku pojišťovny, léky s informací o dávkování a formuláře: „Prohlášení
zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte“ a „zdravotní potvrzení“.
Návštěvy a balíky: Nepřejeme si návštěvy rodičů během tábora, ani zasílání balíků.
Pokud přeci jen balík přijde, obsah bude rovnoměrně rozdělen mezi všechny děti.
Kapesné: členové oddílu si budou moci koupit nějaké drobnosti během našich výjezdů,
které budeme podnikat. Počítáme s návštěvou hradu, přehrady. Kapesné by mělo být v
minimální výši.
Elektronika:
Na tábor již tradičně civilizační vymoženosti nepatří. Nechte tedy prosím doma vaše oblíbené
kapesní počítače, mobily, elektronické hry apod.
V případě potřeby se mohou rodiče dovolat na telefon kteréhokoliv z oddílových vedoucích, či
se jejich prostřednictvím mohou dovolat členové oddílu rodičům.
Vaření: O přípravu jídel se na táboře stará vždy jedna z družin pod dohledem vedoucího.
Adresa pro korespondenci:
Jméno a příjmení, Tábor TOM Lesani, Pošta Rozsochy, Kunratice 592 57
Složení vedoucích:
Hlavní vedoucí Kamil Wierzgon 606 808 409, Zástupce Pavel Czerný 608 051 682,
Zdravotnice Lucie Wierzgońová 602 891 516.
Instruktoři: Michal Tabáček, Alena Kolomazníková a další
Návrat z tábora:
v neděli 12. srpna 2018 v 15,00h na vlakové nádraží

Seznam věcí na tábor

Doporučujeme, aby si členové oddílu brali na tábor převážně starší věci, u kterých nebude
vadit případné poškození nebo větší zašpinění. Pokud je to možné, napište jméno či iniciály na
štítek každého oblečení. Seznam je informativní.
Sbalit do staršího velkého kufru: (na kufr nalepit jmenovku)
5x spodní prádlo
2 šortky, 4 trička, plavky
Krojovou košili, jednobarevné kraťasy ke kroji
na spaní tričko + spodky nebo tepláky, čepici
ledvinový pás, svetr, bundu, pláštěnku
3 páry hrubých + 5 párů tenkých ponožek
kšiltovku (čepici proti slunci), sluneční brýle
boty do vody (staré tenisky nebo sandály)
3 ručníky, starou utěrku na nádobí, papírové kapesníky
šampón, mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben
Opalovací krém s vyšším faktorem
Pracovní rukavice (na řezání dřeva apod.)
čelovou svítilnu + náhradní baterie
pracák, zpěvník, obálky, poštovní známky, kapesní nůž, KPZ, šátek
lano+vázačku, zápisník a tužku, podepsaný ešus a hrníček, lžíci

Další věci dle uvážení: (hry, hudební nástroj, karty, masku, nafukovací člun či lehátko …)
Sbalit do staršího batohu či cestovní tašky:

( zavěsit jmenovku)

Pevnou obuv, karimatku
tenisky a sandály, gumáky
Teplákovou soupravu, dlouhé kalhoty
Spacák nebalte do kufru či batohu, přineste ho v ruce ( zavěsit jmenovku)
Sbalit do malého batůžku: ( zavěsit jmenovku)
Svačinu, pití na cestu. Jedeme v oddílovém tričku, šortkách, teniskách

DENNÍ ROZVRH
13:00 Odpolední klid
07:00

Budíček

13:50 Střídání kuchyňské

07:05

Rozcvička

14:00 Naučná část programu (keltská historie)

07:30

Ranní hygiena

14:30 1. Odpolední program (etapová hra)

07:40

Úklid

16:00 Svačina

08:00

Snídaně

16:15 2. Odpol. program (týmový hry)

08:30

Nástup v krojích

17:30 Osobní volno

08:35

Prohlídka stanů

18:30 Večerní hygiena

09:00

1. dopolední program

19:00 Večeře

10:30

Svačina

19:25 Čištění zubů

10:45

2. dopolední program

19:30 Večerní nástup

12:15

Polední hygiena

20:00 Večerní program (hry, zpěv)

12:30

Oběd

21:30 Noční klid

TÁBOROVÝ ŘÁD
Bez vědomí vedoucích neopouštět prostor tábora
Zákaz pití vody z hadice (na pití bude vždy uvařený čaj či balená voda)
Tábořiště není hřiště (zákaz běhání po tábořišti, kromě nástupu )
Nikdo nebude umývat nádobí ani ešusy v řece
Zákaz nošení veškerých potravin do stanu
Stany vedení jsou tabu (nikdo bez pověření vedoucího do stanu vedení nevstupuje)
Vzduchovky jsou tabu (bez dozoru dospělé osoby nesmí nikdo brát a manipulovat s ní)
Každý úraz, nevolnost či klíště okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo vedoucímu
Po použití latríny si každý řádně umyje ruce, před každým jídlem si umýt ruce
Čůrání u stanů je tabu (neradi bychom chodili s rouškami na obličeji kvůli zápachu)
Každý chrání živou i neživou přírodu
Rozdělávat oheň je dovoleno pouze v rámci programu za přítomnosti vedoucího
Koupání povoleno jen na určeném místě pod dohledem vedoucího
Každý je povinen šetřit zařízení tábora, nářadí a materiál vracet po ukončení práce
Materiál a inventář neberu svévolně.
Do zásobáku vstup povolen jen rádcům nebo jím určeným osobám
V době poledního klidu a nočního klidu se chovám tiše, neruším ostatní

Zdravotní potvrzení

Vyplněný a lékařem potvrzený formulář nám prosím předejte
u vlaku 29. července 2018

Jméno a příjmení:

…………………………………………………………….

Datum narozeni:

……………………...

Bydliště:

…………….…………………………………………………………………..

Zdrav. pojišťovna:

……………………...
Jmenovaný se může - (nemůže)*

zúčastnit letního stanového tábora v termínu 29. července – 12. srpna 2018
bez omezení - (s omezením)*.
Popis případného zdravotního omezení:
……………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………..……………………….
Datum, razítko a podpis lékaře
*nehodící se škrtněte

Prohlášení
zákonného zástupce
o bezinfekčnosti dítěte
Vyplněný formulář nám prosím předejte 29. července
před samotným odjezdem na tábor
Potvrzuji , že ošetřující lékař nenařídil dítěti:
Jméno, příjmení: …………………………………

Datum narození: ……………………

Bytem: ………………………………………………………………………………………...
změnu režimu, dále pak, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplotu, apod.)
Prohlašuji, že hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do styku s osobami,
které onemocněli přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letního stanového tábora v termínu 29. července – 12. srpna
V Karviné dne ……………………. 2018

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

Poznámka:
V následujících řádcích uveďte informace o alergiích, pobírání léků – název, množství,
intervaly podávání. Připište další důležité informace.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Kontaktní telefony, na kterém lze zastihnout zákonné zástupce dítěte
(popř. jiného rodinného příslušníka) v době konání tábora:
Jméno, příjmení: ………………………..………….…

Telefon: ………………………..

Jméno, příjmení: ………………………..………….…

Telefon: ………………………..

