Letní tábor Prorubky
(tradice v pořádání táborů od roku 1990)

Táborová osada „U starého mlýna“

Orlické hory
celotáborová hra:

____________________

Letní tábor Prorubky
27.7. – 8.8. 2019

12 MĚSÍČKŮ

Letošní celotáborová hra nese název „Dvanáct měsíčků“
V jedné malé horské vesničce, ve které žije 6 znepřátelených rodů se stala tragédie. Lidé
svým chováním zapříčinili jejich památnému stromu, pod kterým se v létě schovávali před
sluncem, který jim dával krásná, velká a sladká
jablíčka, že se po dlouhé a tuhé zimě jabloň již
neprobudila k jarnímu pučení. Rody se mezi
sebou obviňují, kdo to zapříčinil. Hádají se a tím
jabloň ještě víc chřadne.
Však jednoho večera se stane zázrak, lidé se od
Chronose nečekaně dozví, že on ví co se
s jablůňkou děje. Však za pomoci dvanácti
měsíčků a díky dobrým lidským skutkům se vše v
dobré obrátí.

_____________________________
Táborový poplatek uhraďte nejpozději do 30. dubna 2019
na běžný účet PS Kamarádi, vedený u FIO banky, Hradec Králové
na číslo: 2300661934/2010
Při platbě použijte jako variabilní symbol datum narození v podobě dd.mm.rr
----------------

Veškeré dotazy k úhradě táborového poplatku včetně vystavení faktury,
vám sdělí hospodářka PS Kamarádi:
Ing. Stanislava Fiedlerová, Kejzlarova 1326 HK 12
Mobil: 734 593 982

___________________________________________________________________________

POZOR INFORMACE PRO RODIČE!!!
Ukončení tábora proběhne letos opět netradičním způsobem! Návštěvu tábora Vám
umožníme v poslední den tábora, což je 8. 8. 2019. Jedná se zároveň
o ODJEZDOVÝ večer dětí z LT. Pro rodiče bude dětmi připraven netradiční
program, který zahájíme v 17,00 hod., proto prosíme o dochvilnost! Rozhodně si
udělejte čas a přijeďte se podívat, je to jedinečná příležitost prohlédnout si, kde
a jak děti trávily určitě krásné 2 týdny prázdnin.

Rodiče, dodržujte tato pravidla!
-

-

Neposílejte dětem na tábor v balíčku jídlo ani sladkosti, bude o ně dobře postaráno!
Vyhněte se jakýchkoliv návštěv dětí v průběhu konání letního tábora!
Nedoporučujeme, dávat dětem na LT mobilní telefon ani jiné cennosti, pořadatel neručí
za jejich případné ztráty!
Tábor je určen dětem od 6 let, v případě mladšího účastníka je nutná konzultace s hlavním
vedoucím.
Dodržujte prosím nutnost povinné registrace dítěte před táborem.
Uskuteční se pouze jediná, a to přímo na Prorubkách v 16,00hodin!
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SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
Prosíme Vás o téměř přesné dodržení seznamu, s ohledem na individuální potřeby dítěte a počasí!!!
POZOR! Kufr by měl mít max.

30cm na výšku, jinak se nevejde do stanu pod postel!

1. velké bílé triko pro výrobu kostýmu na celotáborovou hru!
2. dlouhé kalhoty na cestu a na výlety
3. krátké kalhoty
4. tepláky, mikiny
5. spodní prádlo, kapesníky - větší množství
6. nátělníky
7. trička + bavlněné bílé tričko na batikování
8. plavky, obuv do vody
9. alespoň 2 teplé košile
10.čepici proti slunci (kšiltovku) a šátek (na hry)
11.větrovku
12.teplý svetr
13.punčochy nebo spodky
14.cca 3 páry teplých ponožek, 6 párů bavlněných ponožek
15.pevné šněrovací boty, sportovní obuv, holínky, páskové boty
16.pláštěnku
17.hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pastu, mýdlo, hřeben,
krém na opalování, 2 toaletní papíry, šampon,
2 ručníky, osušku k vodě, prášek na praní
18.utěrku, hrníček na pití, ešus (označit jménem), příbor, plastová lahev na pití (na výlety)
19.zavírací nůž!!!
20.kapesní svítilnu+náhradní baterie, sešit A5, tužku, pastelky, fixy
21.5 metrů prádelní šňůry!!!
22.kvalitní (ne dekový) spací pytel, karimatku, polštářek, lehkou deku či staré prostěradlo, igelitovou
plenu či menší auto plachtu (2x3m) pro spaní venku!!!
23.velký batoh (krosnu) na dvoudenní výlet!!!
24.malý batoh na výlety, REPELENT!
25.ZDRAVOTNÍ, popř. OČKOVACÍ PRŮKAZ, POTVRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE,
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ, KARTU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, ZMOCNĚNÍ A URČENÍ OSOBY
OPRÁVNĚNÉ DLE ZÁKONA O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
26.kapesné cca 400 Kč (na táborové osadě bude v provozu kiosek – občerstvení, pohledy…)
27. USB Flash disk (alespoň 4GB) pro táborové fotografie a videa!
_________________________________________________________________________________
Sraz na tábor: Je nutné dítě přivést přímo nahoru do Prorubek (ne však až na táborovou
osadu!), zde proběhne povinná registrace dítěte (předání všech dokumentů)
Plánek po kliknutí zde:
http://mapy.cz/zakladni?vlastnibody&x=16.3390587&y=50.2113457&z=16&ut=Sraz%20d%C4%9Bt%C3%AD%20p%C5%99ed%20t
%C3%A1borem%20(povinn%C3%A1%20registrace).&uc=9lZGExYgyh&ud=Liberk%2C%20okres%20
Rychnov%20nad%20Kn%C4%9B%C5%BEnou
POZOR! Návrat z tábora: není zajištěn hromadně! Rodiče si pro své děti přijedou na táborovou
osadu 8. 8. 2019 v 17,00 hod. Zde bude probíhat program do 19 hodin!!!
V případě problémů s dopravou, kontaktujte hlavního vedoucího!
_________________________________________________________________________________
1. zdravotní průkaz
K odjezdu autobusu nezapomeň přinést!
2. kartičku zdravotní pojišťovny
3. potvrzení dětského lékaře
 ADRESA TÁBORA 
(posudek o zdr. způsobilosti)
Letní tábor "U starého mlýna" z HK
4. prohlášení rodičů
Liberk - Prorubky
5. zmocnění a určení osoby
o zdravotních službách
p. Rychnov nad Kněžnou, 516 01
6.
doklad nebo jeho kopii o zaplacení
mobilní telefon do tábora:
táborového
poplatku
739 741 945

využívejte pokud možno minimálně,
pouze v nezbytných případech
a to mezi 17,00 – 18,30 hod./
tábora vyhotovit kopii.

Pokud bude některý z dokumentů č. 1–5 chybět,
nemůžeme dítě na tábor přijmout. V případě
bodů 1 (zdravotní průkaz) a 2 (kartička
zdravotní pojišťovny) můžete pro potřeby

Těšíme se na tebe
na táborové osadě!
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PROSÍME, NEDÁVEJTE DĚTĚM NA LETNÍ TÁBOR!!!

Velmi to narušuje táborový program!

Případná potřebná komunikace mezi pořadatelem tábora a rodiči je
zajištěna pomocí táborového telefonu č. 739 741 945

DĚKUJEME!
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Přílohy k závazné přihlášce na letní tábor Prorubky - přinést k registraci dítěte na letní tábor!
1. Prohlášení rodičů

2. Zpráva rodičů pro táborového zdravotníka
3. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
4. Zmocnění a určení osoby …

Prohlášení rodičů
Přineste k odjezdu autobusu spolu se zprávou pro táborového zdravotníka!!!
Prohlašujeme, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte

jménem_____________________________ datum nar._____________________

bytem____________________________________________________________
lékař nenařídil karanténní opatření, nebo změnu režimu. Není nám též známo, že by
v posledním týdnu přišlo do styku s osobami, kteří onemocněli přenosnou nemocí.
Jsme si vědomi právních následků, při nepravdivém vyplnění tohoto prohlášení.

Datum (musí být datum odjezdu na tábor)____________

Podpis rodičů_______________

***

Zpráva rodičů pro táborového zdravotníka

(např. podávané léky, neurózy, nedávno vyhubené vši apod.)
Prosíme rodiče, aby nám rozepsali i menší problémy, můžeme se tak dětem individuálně věnovat.
Všechny léky (pravidelně podávané či na občasné použití) prosím při předávání dětí odevzdejte
zdravotnici společně s touto zprávou!
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI
NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte:
Datum narození posuzovaného dítěte:
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného
dítěte:

2. Účel vydání posudku

3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě
zotavovací akci

k

účasti

na

škole

v

přírodě

nebo

a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé s omezením*) **) …………………………………………

B) Posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:
b) je proti nákaze imunní (typ/druh):
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh):
d) je alergické na:
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ANO - NE

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se
omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho
přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem
zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá
odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž
byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné osoby:

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzný
dítěte):

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:

.................................................
Podpis oprávněné osoby

……………………………
Datum vydání posudku

………………………………
Jméno, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele zdravotních služeb
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Pionýr, z. s. - Pionýrská Skupina Kamarádi, Kejzlarova 1326 Hradec Králové 12, IČ: 64810305

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Údaje zákonného zástupce (rodiče)
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________
Datum narození: ____________________________________________________________
Kontaktní telefon, e-mail: _____________________________________________________
Údaje nezletilého dítěte
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________
Datum narození: ____________________________________________________________
Trvale bytem: _______________________________________________________________
Jako zákonný zástupce zmocňuji pana Mgr. Josefa Svobodu, hlavního vedoucí letního tábora
Prorubky, narozeného 19. 2. 1971, trvale bytem Josefa Jana Fučíka 359, 512 51 Lomnice nad
Popelkou a táborovou zdravotnici MUDr. Vlastu Sůvovou narozenou 7.6.1960 bytem
Palackého 665, 512 51 Lomnice nad Popelkou, aby po dobu konání tábora v termínu 27. 7.–
8. 8. 2019, udělovali za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž
potřeba by v této době mohla nastat (například ošetření úrazu, který nespadá do kategorie
nezbytné péče, léčba běžných nemocí). Současně souhlasím s tím, aby v uvedené době byl
zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení
§ 31 zák. 372/2011 sb.
Zároveň určuji Mgr. Josefa Svobodu a MUDr. Vlastu Sůvovou osobami, na jejíž přítomnost
má moje nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle § 28 odst. 3 písm.
e) bod 1, a to v době konání letního dětského tábora Prorubky v termínu 27. 7.– 8. 8. 2019

Podpis zákonného zástupce:
V Prorubkách dne 27.7.2019
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