Dům dětí a mládeže Nový Bydžov
TÁBOROVÝ POUKAZ NA ROK 2020 – ZPÁTKY NA
STROMY

----------------------------------------------------------------Přihlásil/a/ ses na letní dětský tábor PLÁTĚNÁ OSADA. Nachází se v malebné přírodě Českého ráje mezi
Železným Brodem a Malou Skálou v blízkosti obce Splzov na břehu toku řeky Jizery. Majitelem tábora je Klub
českých turistů Nový Bydžov.
Adresa tábora:

LT PLÁTĚNÁ OSADA, jméno dítěte, 468 22 ŽELEZNÝ BROD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ubytování je ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou. Účastnit se mohou děti ve
věku od 7 – 16 let, tedy děti, které již mají splněný alespoň první ročník základní školy. Tábor
je připraven pojmout až devadesát dětí. Strava se podává 5x denně včetně neomezeného
pitného režimu (navíc je možné zakoupit pití v PET lahvích v táboře). Děti dostávají jídlo do
vlastních ešusů, které si udržují samy v čistotě. V táboře probíhá sportovní a turistický
program (plavání, kolektivní hry, stolní hry, stolní tenis, lukostřelba, střelba ze vzduchovky,
florbal, fotbal, přehazovaná, skákání na trampolíně a další). Děti se naučí jezdit na loďkách a
chovat se správně v přírodě, používat morseovku a uzle, rozdělat oheň v přírodě a pomáhat
ostatním. Během tábora proběhnou dva celodenní výlety do okolí (pěšky i na lodích). Večer
se pořádají táboráky, zpívá se při kytaře a hrají se hry.
Vzhledem k mnohaletým zkušenostem našich vedoucích a v rámci zachování
vyvážených pocitů vašich dětí, prosím dodržujte následující pravidla, která se nám stále
více osvědčují
Návštěvy v táboře rozhodnutím OHS v Jablonci n/ Nisou nejsou povoleny!!! Z minulosti
máme velmi špatné zkušenosti s osobními návštěvami. Především menším dětem, které
jedou poprvé, chviličku trvá, než si zvyknou. První dny se jim tedy více věnujeme a
někdy i maličko „utěšujeme“. Vše pomocí ostatních zvládnou. Aby veškerá tato snaha
nebyla zbytečná, návštěvy rodičů v táboře nejsou dovoleny. Veškerou komunikaci
s dítětem řešíme oboustranným písemným stykem (pokud je potřeba, voláme rodičům
sami). Můžete již při odjezdu na tábor předat první pohledy či dopisy, které dítě obdrží
hned první večer. Dětem neudělá větší radost, než když na ně čeká pohled nebo dopis.
Proto PIŠTE, PIŠTE, PIŠTE. Dejte dítěti množnost zvyknout si v klidu na chod tábora
☺. Pokud potřebujete mít informace o dítěti, kontaktujte paní L.Kalugin Drobnou –
hlavní vedoucí tábora na č. 778 521 829 nebo 605 322 979. Pokud se nedovoláte, zanechte
sms a hl. vedoucí se Vám ozve, jak to jen půjde. Mobilní telefony a další elektroniku
nechte doma. Děti ji nebudou potřebovat a nebude jim dovoleno ji použít.
Pokud budete dětem posílat balíček, tak pouze věci zapomenuté doma, chybějící prádlo
či věci na volný čas. V táboře se opravdu dobře vaří a sladkosti, ovoce a zeleninu mají
pravidelně. Proto jakékoliv potraviny a pamlsky nechte dětem na doma. Náš jídelníček
je vyvážený a připravený se zdravotníkem. Jídelníček je pro všechny stejný s výjimkou
bezlepkových a jiných diet. Pokud i tak nějaký balíček s potravinami zašlete, dítě si
potraviny doveze zpět domů. Má toho pak k balení zbytečně mnoho.

Na tábor se doporučuje vzít si vhodnou výbavu:
Spaní: teplý spacák, polštářek, karimatka (bivak) staré natahovací prostěradlo, deka
Hygiena: kartáček na zuby, pasta, hřeben, mýdlo, šampon, kolíčky na prádlo, šňůra, 2 x
toaletní papír, vlhčené ubrousky, gumičky, čelenky, 2 ručníky, kapesníčky, zrcátko, repelent,
kapsář do stanu, ramínko 2x.
Stravování: komplet ešus (ne plastové misky), nerozbitný hrnek (kde nepálí ucho), 2 lžíce,
škrabka na brambory (nutná), utěrka, cyklolahev
Volný čas: šátek na hry a švihadlo, plátěný pytlík na zatažení (stačí 20 x 30 cm), hudební
nástroj, hry, karty, sport.náčiní (pálka na st.tenis, kniha, kytara apod. – na zvážení rodičů),
dopisní papír + známky, pohledy, pastelky, 2 propisky, blok, pravítko, baterka + náhradní
baterie, kapesné cca 200,- na výlety + peníze pokud si dítě bude kupovat balenou vodu
v táboře.
Oblečení: kalhotky/ trenky 14x, ponožky, plavky, trička (kr. a dl.rukáv, tílka) mikiny,
tepláky, legíny, nepromokavá bunda (pláštěnka) kraťasy, sukně, holiny, pyžamo, sandály
(lepší s páskem kolem nohy) pevné boty, tenisky
Celodenní výlety: batoh na záda s funkčním zapínáním, kam se vejde: 1,5 l lahev + svačina,
ochranný krém, sluneční brýle, kšiltovka /klobouček, plavky, ručník, pláštěnka, peněženka
očkovací průkaz + kartu zdrav. pojišťovny
Doporučení: věci označit jmenovkou, přidat třeba tvrdou igel. folii pod kufr (tašku), která se
zasouvá pod postel na podlážku
Nejsou vhodné vysoké kufry, které se nevejdou pod postel.
Odjezd na tábor je autobusem 25.7. 2020 v 10.00 od DDM Nový Bydžov. Prosíme, aby se
všichni dostavili již hodinu před odjezdem. (bude probíhat zdravotní kontrola). Dejte prosím
na vědomí do DDM, zda vaše dítě pojede autobusem od DDM, nebo zda svoji ratolest
přivezete přímo na tábor. Dopravu z tábora domů si rodiče zajišťují sami.
Bez očkovacího průkazu, karty zdravotního pojištění, bezinfekčnosti , vyplněného listu
účastníka, posudku o zdravotní způsobilosti a aktuálně užívaných léků s rozpisem
užívání nebude dítě přijato na tábor. Tyto doklady nechť má dítě při sobě /při vlastním
dovozu na tábor se předají zdravotnici/. Do kapesného dětem započítejte částku, která
zahrnuje případný doplatek za léky. Pokud toto nebude vyhláškou zrušeno.
Prosíme : před nástupem na tábor dětem prohlédněte hlavy, abychom zabránili k
plošnému šíření vší !!! Děkujeme!

LIST ÚČASTNÍKA
L E T N Í H O T Á B O R A P L Á T Ě N Á O S A D A 25.7.2020 – 8.8. 2020
Prohlášení zákonných zástupců účastníka tábora:
|Uveďte prosím adresy pobytu zákonných zástupců dítěte – (rodičů) či jiných k péči o dítě pověřených
osob dosažitelných v době trvání tábora. Kdo je oprávněn případně převzít dítě v době trvání tábora.
1. Od ………………………. do ……………………. jméno a příjmení
…………………………….……………………………...
adresa ………………………………………………………………………. telefon
……………………………………………...……
2. Od …………..…………. do ………………….…. jméno a příjmení
……………………………………………………………
adresa ………………………………..……………………………………. telefon
……………………………………………...……
Upozornění zákonných zástupců účastníka:
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou
ovlivnit jeho účast na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem:
………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích
………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
Jméno a telefon ošetřujícího lékaře dítěte
………………………………………………………………………………………..
Nevyhovující prosím přeškrtněte: P L A V E C

NEPLAVEC

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje
všechny pokyny vedoucích. Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů (pokud není předem
dohodnuto jinak) na táboře nejsou z výchovných a především hygienických a zdravotních důvodů
povoleny!!!
Zároveň souhlasíme s dopravou na tábor autobusem. Zpět z tábora si zajišťujeme dopravu sami.

V ………………………. dne ……………. …………..……………………………..
podpis zákonného zástupce
Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci. Dle
nařízení EU 2016/679 GDPR dávám informativní souhlas ke zveřejnění činnosti a při akcích
pořádaných DDM.
Toto prohlášení musí být vyplněno v den odjezdu a zákonný zástupce, popřípadě účastník tábora je
povinně odevzdá spolu s průkazem resp. Kopií průkazu zdravotní pojišťovny a očkovacím průkazem
při nástupu k odjezdu na tábor.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací
škole v přírodě a letním táboře
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte
…………………………………………………………………………………………………………….……
datum narození
……………………………………………………………………………………………………………
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………….……………….
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
……………………………………………………………………………………
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této
doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)
…………………………………………………………………..…………...
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
…………………………………………….………….
d) je alergické na
……………………………………………………………………………….……………………
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)
……………………………………………….……………………..
datum vydání posudku ……………………………..…. podpis, jmenovka lékaře
razítko zdrav. zařízení
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení paragrafu 77 odst. 2
zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho
přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se
podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické
zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř.
lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží je jako
odvolání odvolacímu orgánu.
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby
………………………………………………………………………
Vztah k dítěti
…………………………………………………………………………………………………………………
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne
……………………………………………………………….
podpis oprávněné osoby:
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne
…………………………………………………..………
(stvrzuje se přiloženou doručenkou !)
……………………………………………….……………………………………….
*) nehodící se škrtněte

