Dobrý den,
Vláda konečně oficiálně schválila úpravu podmínek testování na táborech. Z tohoto rozhodnutí a
z podmínek na našem táboře tedy platí to, co jsme psali v posledních emailech, tedy pro jistotu, Musí
být splněna jedna z následujících podmínek:






PCR test starý max. 7 dní
Antigenní test v odběrovém místě starý max. 72 hodin (přetestování každých 7 dní), případně
čestné prohlášení o provedeném testu v práci škole (max. 72 hodin staré, tzn., z pondělí
neplatí)
Očkování – 22 dnů po první dávce
Prodělaná nemoc v uplynulých 180 dnech (laboratorně nebo od lékaře potvrzené, nebo
certifikát z ocko.uzis.cz)

Vzhledem k tomu, že drtivá většina rodičů se ozvala s tím, že jejich děti absolvují PCR test, tak ti, kteří
mají povinnost se vždy po 7 dnech přetestovat (antigenní testy), musí mít přibalené 2 samotesty. Tyto
testy podepsané budeme vybírat již při přebírání dětí spolu s ostatní dokumentací, mějte je prosím
např. označené v uzavíratelném sáčku nebo v podepsané obálce…
Pokud máte možnost nám certifikát/osvědčení o negativním testu, potvrzení o prodělané nemoci…
poslat předem na náš email (nejdéle do večera 30. 6.), budeme rádi, urychlí to administrativu při
přebírání dětí.
V příloze posíláme nové smluvní podmínky, seznam věcí s sebou a bezinfekčnost. Tyto dokumenty
mají v záhlaví uveden text 2021 verze II pro snadnější rozlišení. V podstatě jde jen o pár věcí –
v seznamu věcí přibila informace o rouškách, desinfekci, případných 2 samotestech. Ve smluvních
podmínkách se změnil odstavec ohledně příjezdu dětí, kdy opět musíte dítka přivézt až k nám,
abychom minimalizovali možná rizika a dále přibyl odstavec o nutném testování/certifikátu o prodělání
nemoci apod. před táborem
Další věcí je organizace příjezdu na tábor a předání dětí.
Bude to probíhat obdobně jako loni. Plánujeme příjezdy po skupinách podle bydliště dětí. Obecné
časové určení je na našich webových stránkách (prvni.taborplatenaosada.cz/Info2021), Vás se týká
časová skupina I – čas příjezdu v rozmezí 10:00 - 10:40. Snažte se, prosím Vaši cestu naplánovat tak,
abyste přijeli v daný čas. Pokud potřebujete přijet v jiný čas, vezete třeba děti i z Hradce i z Prahy a
podobně, dejte nám prosím vědět předem. Apelujeme zvláště na ty situace, kdy někdo veze na tábor
děti nejen své, ale i třeba jejich kamarády, abyste měli v pořádku všechny dokumenty. Některé věci lze
případně na místě se zákonným zástupcem dořešit, ale bez něj ne (např. chybějící podpis na
„bezinfekčnosti“) a dítě nemůžeme přijmout!!! Proto žádáme rodiče, kteří se svými dětmi na tábor
nepřijedou, aby byli v době příjezdu dětí na tábor k dosažení na telefonu, kdyby bylo potřeba něco
akutně dořešit.
Nebude možné vjíždět přímo do areálu tábora, nad táborem máme 2 provizorní parkování, tam bude
přijíždějící organizovat pověřená osoba z tábora v reflexní vestě, dbejte prosím jejich pokynů. Při
přijímání účastníka tábora Vás žádáme o rychlou spolupráci - změříme teplotu, převezmeme a
zkontrolujeme nutnou dokumentaci (případně samotesty), převezmeme si dítě i se zavazadly, případně
tu lze vyřešit další nezbytnosti se zdravotnicí. Potom poprosíme o rychlé rozloučení a Váš odjezd. I z
tohoto důvodu Vás žádáme, abyste měli veškeré dokumenty připravené při ruce. Zvláště rodiče, kteří
nevezou sami své děti do tábora, ujistěte se, že posíláte s dítětem podepsanou aktuální verzi Listu
účastníka a Smluvních podmínek (označeno v záhlaví 2021 verze II) - bez toho nelze dítě na tábor
přijmout. Nutné dokumenty tedy jsou:









List účastníka (součástí bezinfekčnost) - vyplněný a podepsaný
Smluvní podmínky - podepsané
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (vydává pediatr) - je platný
2 roky od jeho vydání
Kartička pojišťovny nebo její kopie
Případné léky
Potvrzení o výsledku testu/o prodělání nemoci apod., pokud nebylo předem zasláno na náš
email a potvrzeno jeho přijetí.
V případě antigenních testů ještě 2 samotesty

Děti rozdělíme do oddílů a ubytujeme až po příjezdu všech skupin, první jídlo je plánován oběd cca na
14:00 - dejte proto prosím dětem přiměřenou svačinu. Jelikož se děti ubytují až po poledni, dejte jim
prosím rovnou na sebe (nebo do příručního batůžku) terénní oblečení.
Vyzvedávání dětí z tábora plánujeme na pátek 16. 7. mezi 13. - 16. hodinou. Pokud už teď někdo víte,
v kolik hodin asi pro dítě přijedete, budeme rádi, pokud nám to řeknete již v sobotu při předávání.
Další věcí, o kterou Vás žádáme, je podepsání všech věcí, hlavně u menších dětí. V případě nutnosti
budeme prát oblečení, tak aby pak našlo zpět svého majitele.
A poslední věc, na kterou myslete při balení - pokud Vaše děti mají slabší spacák nebo víte, že jsou to
"zmrzlíci", klidně jim přibalte deku navíc. Samozřejmě nějaké vybavení navíc máme, ale počítejte s tím,
že teplota v noci může být i pod 10 stupňů a 100 dek nebo teplejších spacáků nemáme. Nebojte se
zdravotníka informovat i o případných nočních „nehodách“, abychom zajistili režimová opatření a
předešli situaci, která není pro dítko příjemná.
Budeme se snažit, jak nám čas dovolí, přidávat fotky pořízené během dne na webové stránky. I letos
fotky nenajdete přímo na našich webových stránkách, ale na www.rajce.idnes.cz. Po kliknutí na odkaz
se Vám otevře seznam alb, která budeme postupně přidávat a po kliknutí na vybrané album budete
vyzváni k zadání jména a hesla.
Odkaz na fotogalerii: https://prvniplatenaosada.rajce.idnes.cz/
Jméno: Olympiada
Heslo: (posláno mailem)
Odkaz na fotogalerii na našich webových stránkách najdete, nicméně jméno a heslo posíláme jen takto
emailem, aby ho měli pouze zástupci přihlášených dětí a ne kdokoliv, kdo navštíví náš web.
To by mělo být snad už vše, v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (nejlépe na tento email)
Těšíme se.

