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Vážení rodiče, 

do rukou se Vám dostala přihláška na letní tábor, který pravidelně pořádá naše pionýrská skupina.  Tak 
jako v předchozích letech se koná na táborové základně v Popovicích, okres Benešov. 

 Jedná se již tradičně o tábor stanového typu. Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových stanech.  
Stravování je zajištěno 5x denně. S ohledem na svůj věk se účastníci formou služebních oddílů podílí na 
zajištění chodu tábora. Táborový program je realizován prostřednictvím celotáborové hry. Součástí 
programu jsou 3 celodenní výlety. Jeden z připravovaných výletů je plánován jako dvoudenní. Je tedy 
třeba vybavit dítě batohem, do kterého je možné sbalit spací pytel, náhradní oblečení a potraviny. 
Letní tábor je připravován pro děti ve věku od 6 do 15 let, jednotlivé oddíly jsou věkově smíšené, část 
programu je připravována odděleně pro různé věkové kategorie.   
Účastnický poplatek: členové PS: 3.300,- Kč, nečlenové 3.600,- Kč 

Předčasný odjezd, nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte předem s vedením tábora. Cenová 
kalkulace zkráceného pobytu vychází z paušálních nákladů na zajištění provozu tábora (900,- Kč u členů 
PS, 1200,- Kč u ostatních) a nákladů na denní pobyt účastníka ve výši 150,- Kč.) 

Odjezd: 15. 7. 2018 - neděle 

vozovna Kobylisy 14.30 hodin, sraz účastníků 14.00 

Příjezd:  28. 7. 2018 – sobota - cca 13.00 - vozovna Kobylisy 

 Vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž nedílnou součástí je přiložené potvrzení lékaře o způsobilosti 
dítěte účastnit se tábora a fotokopie průkazu zdravotního pojištění, odevzdejte v nejkratším možném 
termínu. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte nelze nahradit odevzdáním zdravotního 
průkazu!!!!  Přiložený vzor potvrzení je závazným vzorem vydaným ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. 
Jeho platnost je nově dva roky. V případě, že máte k dispozici platné osvědčení odpovídající stanovenému 
obsahu (včetně povinného údaje o provedeném očkování), je možné použít toto osvědčení. Pro naše 
potřeby je postačující kopie posudku, originál si ponechte pro další využití. Podle platných právních 
předpisů musí být osvědčení vydáno dětským lékařem, u kterého je dítě registrováno. V roce 2014 
vydalo MZ v rámci vyhlášky o zotavovacích akcích nový vzor.  

 Věnujte, prosím, pozornost vyplnění přihlášky, zvláště pak údajů týkajících se zdravotního stavu a 
případných omezení a zvláštností dítěte. Uvedením těchto problémů chráníte především své dítě.  Léky, 
které dítě užívá (pravidelně nebo při potížích), připravte do jednoho obalu (látkového sáčku, plastové 
svačinové krabičky apod.) a toto balení viditelně označte jménem dítěte. Zejména u léků, které jsou 
vydávány pouze na předpis lékaře, překontrolujte, zda množství odpovídá délce pobytu na táboře.  
Veškeré léky, které bude dítě v průběhu tábora užívat, včetně případných vitaminových doplňků, musí 
být v průběhu tábora uloženy u zdravotníka.  Touto cestou je zajištěno zejména bezpečné uložení 
léků a je sledováno jejich případné pravidelné užívání v souladu s dodanými pokyny.  Zdravotník 
tábora a další pověřené osoby musí mít přehled o tom, jaké léky dítě v průběhu tábora užívá. Žádáme 
Vás, aby byl tento pokyn z Vaší strany dodržen.  

Děti není třeba vybavovat léky a zdravotnickými potřebami pro řešení běžných zdravotních problémů, 
k tomu slouží táborová lékárna. 

Rozpis léků včetně pravidel pro jejich podáváni uveďte, prosím, v přihlášce. Pokud se dispozice 
užívání léků nebo zdravotní stav dítěte před odjezdem na tábor změní, je třeba tuto skutečnost 
v písemné podobě upravit. Pro sdělení změn využijte prosím List účastníka – aktualizace zdravotních 
údajů, který najdete samostatně na našem webu. 
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U účastníků tábora do 15 let je třeba, aby rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte 
doprovodili dítě k odjezdu na tábor a podepsali zde potvrzení o bezinfekčnosti.   

Náklady spojené s platbou regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních nese po dobu 
pobytu dítěte na táboře jeho pořadatel.   Tyto náklady jsou součástí souhrnné kalkulace ceny tábora. 

Zejména v případě vážnějšího onemocnění jsou děti s ohledem na charakter tábora navraceny 
domů. V případě, že v průběhu tábora nebudete schopni dítě do své péče převzít (např. pobyt v zahraničí), 
je třeba uvést tento údaj v přihlášce včetně uvedení osoby, která bude k takovému převzetí oprávněna. 
Současně je třeba v přihlášce poznamenat případná vymezení osob, kterým není možné dítě vydat. 

Úhradu tábora je třeba provést do 30. 6. 2018. Platbu proveďte bankovním převodem na účet PS 
-  207682379/0800 (jako variabilní symbol uvádějte první šestičíslí rodného čísla dítěte nebo uveďte do 
zprávy pro příjemce jméno dítěte). Částku lze na tento účet složit v libovolné pobočce České spořitelny, 
a.s.  

V případě potřeby Vám na vyžádání vystavíme potvrzení nebo fakturu pro zaměstnavatele. V tomto 
případě zkonzultujte požadovanou formu a náležitosti fakturačního dokladu s příslušnou účtárnou.  Žádost 
o vystavení faktury je možné zaslat e-mailem: kaca@pionyr.cz.

Přílohou přihlášky je seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora. Dítě vybavte 
s ohledem na převažující pobyt v přírodě, sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba počítat s případným 
poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a novou obuv.  Žádáme Vás o 
dodržení tohoto seznamu především u položek, které jsou označeny jako povinné.  Jejich zajištěním 
umožníte dítěti bezproblémový pobyt na táboře. Zejména upozorňujeme na povinné zelené košile, 
oblečení je součástí programu tábora. 

Případné dotazy Vám zodpovíme telefonicky na čísle 777248728 -  Kateřina Brejchová nebo na 
kaca@pionyr.cz, ivan.rein@centrum.cz. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru. 

Michal Uhlík 

hlavní vedoucí tábora 

mailto:kaca@pionyr.cz
mailto:ivan.rein@seznam.cz

