Smluvní podmínky pro účastníky dětského letního tábora na Plátěné osadě
a jejich zákonné zástupce
Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání turnusu a přebírá na tuto dobu za dítě
odpovědnost. Vyhrazuje si právo vydat dítě v době trvání tohoto turnusu pouze jeho zákonným
zástupcům podepsaným na listu účastníka.
2. Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s tím, ţe převezmou účastníka v době trvání v těchto
případech:
- zhorší-li se zdravotní stav dítěte, ţe léčení nebude vhodné v prostorách areálu tábora,
- účastník bude přechovávat nebo poţívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky,
- účastník svévolně opustí areál tábora,
- nebude-li účastník respektovat „táborový řád“ a pokyny výchovných pracovníků.
V případě vyloučení účastníka z tábora z těchto důvodů hradí zákonný zástupce veškeré náklady
spojené s ukončením pobytu. Pořadatel nevrací ţádnou část účastnického poplatku. V případě rozhodnutí
pořadatele tábora o vyloučení účastníka z pobytu zákonný zástupce zajistí odvoz účastníka z tábora do 24
hodin a zavazuje se uhradit veškeré případné škody na majetku pořadatele, nebo jiných účastníků tábora,
které účastník turnusu způsobí.
3. Při odjezdu na tábor je nutné odevzdat tyto dokumenty (bez nich nelze dítě na pobyt přijmout):
- průkazka, nebo kopie průkazky zdravotní pojišťovny,
- list účastníka - prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (ne starší než 1 den),
- potvrzení od lékaře – závazný pokyn dětského lékaře o účasti dítěte na zotavovací akci –
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci,
- toto prohlášení (smluvní podmínky, čestné prohlášení).
4. Pokud dítě uţívá nějaké léky, předejte je zdravotníkovi, a sdělte mu, jak a kdy je má dítě uţívat. Změny
zdravotního stavu budeme dávat na vědomí.
5. Děti vybavte přiměřeným kapesným, (děti čekají dva celodenní výlety do okolí Českého ráje).
6. Zákonný zástupce se zavazuje hradit škody způsobené účastníkem úmyslně.
7. Úhradu za pobyt proveďte nejdéle do 30. 4. 2019. Bankovní spojení: Komerční banka Nový Bydžov,
30430511/0100, do zprávy pro příjemce napište jméno svého dítěte. V ceně je doprava vlakem tam i
zpět ze ţelezniční stanice Nový Bydţov (sraz 29. 6. v 9 :00 (odjezd vlaku 9:42) a návrat 13. 7. v 15: 15
rovněţ na nádraţí v N. B.), dále je v ceně zahrnuto ubytování, pojištění dětí, strava 6x denně. Po celou
dobu je pro děti zajištěn bohatý a pestrý program.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení akce v případě, ţe vzniknou skutečnosti, které znemoţní tábor
uskutečnit.
9. Rodiče (zákonní zástupci) účastníků souhlasí s pouţitím fotografií pořízených během tábora na
internetových stránkách tábora, slouţících k propagaci tábora (www.taborplatenaosada.cz)
10. Rodiče (zákonní zástupci) souhlasí s tím, ţe v případě zájmu dětí lze na táboře vyuţít airsoftu
(s patřičnými ochrannými pomůcky a pod náleţitým dozorem).
11. Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození drahocenných věcí a doporučuje takové předměty na tábor
nebrat (drahé kovy, ozdoby, mobilní telefony, mp3, elektronika…).
1.

Čestné prohlášení
Souhlasím se smluvními podmínkami pro účastníky letního tábora. Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost
údajů a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby pořadatele správnost údajů doloţit.
Dávám tímto souhlas k tomu, aby pořadatel (Klub českých turistů Jiskra Nový Bydţov, z.s.) zpracoval
osobní údaje mnou poskytnuté. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně
některých zákonů. Svým podpisem uděluji pořadateli tábora, tj. Klubu českých turistů Jiskra Nový Bydţov
z. s., jakoţto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsaţené v přihlášce.
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Tyto osobní
údaje budou vyuţity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění tábora, v
případě nutnosti je po pořadateli mohou dále vyţadovat další instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.),
kterým je povinen tyto údaje poskytnout. Na mou ţádost budou údaje z databáze vyřazeny.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl (a) jsem v přihlášce veškeré závaţné informace týkající se
zdravotního stavu účastníka tábora a případné změny, zjištěné po odevzdání tohoto prohlášení, oznámím
nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, ţe uvedení telefonického spojení na přihlášce je
platné pro dobu konání tábora a jeho případné změny včas oznámím.
...................................................................................................................
(Jméno, příjmení a podpis rodičů, nebo zákonného zástupce(ů) dítěte)
V………..................………………………dne…………….

List účastníka Plátěné osady 2019
Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora
Prohlašuji, ţe ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………………………,
jméno a příjmení.

narozenému………………., adresa ……………………………………………………….
změnu reţimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, kašel, teplota apod.) a
okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi téţ známo, ţe
v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se tábora v termínu od 29. 6. do 13. 7. 2019.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
V………………………. dne 29. 6. 2019
……………………………………….
podpis zákonného zástupce (rodičů)
Adresy pobytu zákonných zástupců dítěte, či jiných osob pověřených péčí o dítě,
dosaţitelných v době trvání tábora. Kdo je případně oprávněn převzít dítě v době trvání
tábora.
1. jméno a příjmení…………………………………………………………………………
Tel (mobil, do práce)……………………………………………………………………
adresa……………………………………………………………………………………
2. jméno a příjmení…………………………………………………………………………
Tel (mobil, do práce)……………………………………………………………………
adresa……………………………………………………………………………………
Při předčasném odjezdu z tábora můţe být dítě vydáno těmto osobám (uveďte jméno,
příjmení a číslo OP):
………………………………………………………………………………………………
Upozornění zákonných zástupců účastníka
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postiţení) a nutnost braní léků, které mohou
ovlivnit účast na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem:……………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Dítě trpí na tyto alergie, popř. upozorňuji na tyto odlišnosti ve stravovacích návycích…….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Doporučený seznam věcí s sebou
8-16x spodní prádlo
10x ponoţky slabé
5x ponoţky silné
zelená košile (na nástupy)
5x triko s krátkým rukávem
3x triko s dlouhým rukávem nebo flanelovou košili
bílé tričko s krátkým rukávem – bude použito na výrobu oddílových trik !!!!!!!!!!!
2x oděv na spaní
3x trenýrky nebo kraťasy
plavky
2x slabé tepláky, nebo šusťáky
2x silnější tepláky
2x teplá mikina nebo svetr
šusťáková bunda (nejlépe impregnovaná)
čepice s kšiltem
šátek
pantofle nebo sandále
2x sportovní obuv
pevné kotníkové boty
holínky
3x ručník, osuška
utěrka
kapesní svítilna (baterka)
pláštěnka
malý batůţek
sluneční brýle
opalovací krém s filtrem
pasta na zuby, kartáček, mýdlo, šampón, hřeben, (vhodný je jelení lůj, krém na ruce,
přípravek proti klíšťatům, opalovací krém)
psací potřeby, sešit
spací pytel
deka
malý polštářek
ešus (malý i velký včetně víka)
plechový, nebo umělohmotný hrnek na pití
příbor (otrlejším stačí lţíce)
zavírací kapesní noţík
vhodná je i pingpongová pálka + míčky, kniha, pastelky, malé nůţky, hudební nástroj,
zpěvníky „Já písnička“…..
Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Děti se naprostou většinu
času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme vyuţít především starší oděv a
počítat s případnou moţností jeho poničení. Obuv, kterou je dítě na tábor vybaveno, by
měla být pohodlná, nedoporučujeme novou, „neprošlápnutou“ obuv. Špinavé věci si
můţete odvézt uţ během návštěvy.
Všechny věci doporučuji uložit do staršího kufru a vše čitelně označit jmenovkou, popř.
celou adresou, včetně spacího pytle!!!!!!!!
(s velkými krosnami bývá ve stanu horší manipulace)

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v první řadě Vám děkujeme za projevený zájem o náš
letní tábor!!!
V další řadě pro Vás mám několik sdělení, rad a upozornění.
Na tábor vyráţíme ze ţelezniční stanice Nový Bydţov. Děti pojedou vlakem (St. Paka –
Liberec), osobní věci – kufry a spacáky odveze nákladní auto. Sraz je v 9:00 29.6. na nádraţí
v N. B. (odjezd 9:42) první jídlo bude pozdní oběd (cca v 14 - 15 hodin), doporučujeme tedy
dětem svačinu.
Návštěvy tábora, respektive samotného stanového náměstí, jsou z hygienických důvodů
zakázány. Vzhledem k táborovému programu je nutné vyhradit jen jeden den jako návštěvní,
bude to sobota 6. 7. od 12:30 do 16:00. Kaţdý, kdo tábor navštíví je povinen nahlásit se
sluţbě a podepsat se v návštěvní knize (čímţ zároveň podepisuje „List návštěvníka“).
Během tábora budou na naší internetové adrese pravidelně zveřejňovány důležité
informace rodičům, informace o aktuálním dění netáboře a fotografie.
Na tábor se dostanete automobilem, směr Jičín, Turnov, dále pak směr Ţelezný Brod
(Harrachov), minete Malou Skálu, obec Líšný, Splzov a po cca 400 metrech je po pravé straně
(od Splzova) malé parkoviště, jeţ bude pro Vaši lepší orientaci viditelně označeno.
Prosím Vás nevjíţdějte přímo do areálu tábora!!!!
Návrat z tábora bude opět vlakem a sraz je plánován na 15:15 13. 7. na nádraţí
v Novém Bydţově.
Jinak pro jistotu opakuji: kartu pojištěnce (lépe kopii), prohlášení od doktora, ţe dítě je
schopno účasti na letním táboře (toto potvrzení platí rok a je moţné ho pouţít např.
z letošního lyţař. kurzu, školy v přírodě apod.), čestné prohlášení a list účastníka, které
odevzdáte zdravotnici, ať se vyhneme nepříjemnostem a zbytečným zmatkům.
O veškerých změnách Vás budu samozřejmě informovat, s případnými dotazy se
obracejte na:
mihal.pavelka@centrum.cz, tabor@taborplatenaosada.cz
tel:

p. Pavelka : 605 402 974
p. Kašpárková : 775 270 646

táborový telefon: 702 376 201 (funkční pouze v době konání tábora)

Srdečně zdraví Michal Pavelka

