
TÁBOROVÉ INFORMACE 

 
Vážení rodiče, 

tábor se nezadržitelně blíží, a tak zde přinášíme všechny poslední důležité informace. 

 

 Jako každoročně přibalte kapsář, a navíc toaletní papír (2 role). 

 Přibalte dětem tři pratelné roušky každou v samostatném sáčku, podepište je tak, aby podpis 

vydržel vyvaření 

 K programu letos využijeme kouzelnickou hůlku, kouzelnický plášť černé barvy a jeden ručně 

vyrobený neutrální dárek  

 Věci zabalte do krosny – použijeme ji na výlety, popř. na nákupy, mladší děti mohou i do kufru 

 Veškeré věci se snažte podepsat. 

 Krojové kalhoty/kraťasy – jednobarevné nejlépe hnědé nebo béžové, které se budou nosit jen ke 

kroji. 

 Nedávejte také dětem s sebou žádné léky na bolest hlavy, vitamíny apod. Máme řádně vybavenou 

lékárničku a každému taky samozřejmě bude poskytnuta potřebná pomoc. Ale z bezpečnostních 

důvodů nemůžeme připustit, aby se někdo živil jakýmikoliv léky bez našeho vědomí. Pokud dítě 

bere nějaké léky, odevzdejte je na srazu. 

 Ve stanu kvůli myším a mravencům není možné přechovávat potravin, proto sladkosti, které si 

děti přivezou z domu, se v podepsaných taškách vyberou a po obědě budou k dispozici. 

 Prosíme, nebalte dětem žádné elektronické hry, MP3, tablety ani mobilní telefony. 
Velmi ruší chod tábora a často jsou důvodem sporů mezi dětmi, ani je nelze nikde nabít 
a mohou přijít „k úrazu“. 

 Pokud budete chtít vědět, jak se vašemu dítěti daří, můžete mu napsat pohled či dopis, děti rády 

vyzvedávají a píší dopisy, a ještě raději je čtou . 

 Určitě jste si všimli v přihlášce, že se dítě bude podílet na chodu tábora. Znamená o že, na táboře 

bude v programu vymezený čas na to aby: se nachystalo dřevo na vaření (přinesení z lesa a jeho 

zpracování), pomáhalo při vaření jídla (přípravné činnosti), uklidily společné prostory (utření 

stolů v jídelně, uklizení papírků na tábořišti, doplnění toaletních papírů nebo mýdla na wc a do 

umýváren). Všechny tyto činnosti budou děti vykonávat pod dohledem staršího zodpovědného 

vedoucího. (My se do těchto činností samozřejmě také zapojujeme.    ) 

 

 Telefon dostupný v době konání tábora (pouze v nutných případech): 
 DANČA Daniela Švrčková  739 231 743 
 ŽELVA Dorota Peterková  605 512 205 (jen 18. 7. – 26. 7.)  

 
Starší táborníci by si veškerá svá zavazadla měli balit sami, mladší se na balení aspoň významně podílet. 

Jinak mnozí vůbec netuší, co všechno mají s sebou, případně si pak své věci nepoznají. 

 

ODJEZD: vlakem – sraz na nádraží Ostrava-Svinov v sobotu v 11:45- na sebe skautský kroj nebo 

oddílové tričko; s sebou svačinu, pití a pláštěnku sbalené v malém batohu- cesta trvá cca 4 hodiny. 

Před odjezdem budeme vybírat potvrzení o bezinfekčnosti- prosíme o podepsání až při předání, 

průkazku pojišťovny a očkovací průkaz a veškeré léky (+ ti, kteří zapomněli odevzdat: lékařské potvrzení 

a souhlas s poskytováním zdravotních údajů) 

Bez těchto dokumentů není možné odjet na tábor! 

 

ODVOZ ZAVAZADEL – budou se vybírat u Dělňáku v pátek 17.7. v 18:00 

 

Adresa tábora pro posílání dopisů  

 

Skautský tábor Polanka 

jméno dítěte 

Poste restante 

54954 Police nad Metují 

 

Poloha tábořiště 50°33'43.613"N, 16°11'27.827"E 



 

 

NÁVRAT: Vrátíme se v sobotu 1. 8. odpoledne 15:40 na vlakové nádraží Ostrava – Svinov, 

v případě změny čas upřesníme v SMS. 

 

VYZVEDNUTÍ ZAVAZADEL:  Po návratu u Dělnického domu po 16:00 

 
 

COVID 

 V případě, že by dítě vykazovalo známky infekce COVID-19 je třeba dítě neprodleně odvézt 

z tábora. 

 Za odvoz dítěte z tábora jsou zodpovědní rodiče. 

 V případě, že by dítě následně bylo testováno a mělo pozitivní výsledek, musíte neprodleně 

informovat vedení tábora. V takovém případě je celý tábor okamžitě zrušen. 

 Prosím dbejte již před táborem opatrnosti, a nevystavujte dítě rizikovým prostředím, tak aby se 

výše popsaný scénář nemusel realizovat. 

 Před odjezdem bude každému účastníkovi změřena teplota a bude třeba ideálně při odjezdu 

podepsat bezinfekčnost (nová podoba bezinfekčnosti odlišná od té v souboru s přihláškou!). 

Pokud bude mít účastník teplotu 37,5°C nebo vyšší nemůže se tábora zúčastnit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti 
(vybírá se při odjezdu) 

 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil účastníkovi……………………………………………….. 
narozenému................................. bytem…………………………………………………………… 
změnu režimu. Účastník nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvracení apod.), 
vzhledem k epidemiologické situaci nejeví ani příznaky onemocnění COVID – 19, tj. 
horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, bolesti v krku atd. V posledních dvou týdnech 
před odjezdem nepřišel účastník 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. 
Účastník je schopen zúčastnit se letního tábora v termínu od 18. 7. 2020 do 1. 8. 2020 

Beru na vědomí, že v případě výskytu infekce nemoci covid-19 na táboře, bude tento tábor 
ukončen. Pak jsem povinen zajistit, osobně či pověřenou osobou, odvoz výše uvedeného 
účastníka z tábora domů a následně se řídit pokyny hygienika a ošetřujícího lékaře. 
V případě ukončeného tábora si jsem vědom(a), že nemohu očekávat vrácení celého 
táborového poplatku, ale maximálně dosud nevynaložené části (což s ohledem na fixní 
náklady tábora nemusí odpovídat poměrné části za nerealizované dny). 
 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo 
nepravdivé. 
 
V Ostravě dne .......................                                    .......................................................                
v den, kdy účastník odjíždí na tábor                    podpis zákonného zástupce, nebo dospělého účastníka  
 


