Junák – svaz skautů a skautek, středisko Járy Kaštila Prostějov

www.jarykastila05.skauting.cz

Stavba železnice
Skautský stanový tábor v termínu 29.6. - 13.7.2014
Cena:

2500,- Kč

Začátek:

Mustangové + Ohniváci
Kapky rosy

- nástup na tábořiště - 27.6.2014 - více informací na schůzkách
- vlčata a světlušky - 29.6.2014 - více informací na schůzkách

Konec:

neděle 13.7. okolo 12:00

- více informací v dolní části přihlášky, případně na schůzkách

Adresa:

Junácký tábor st. Járy Kaštila
Za lomem
Baldovec
798 61 Drahany

Kontakt na táborové vedoucí:
Vůdce tábora:

Jana Vytásková

Čechůvky 7, Prostějov

Zástupce VT:

Martin Kolařík

Krasická 53, Prostějov

Hospodář

Martin Kolařík

Krasická 53, Prostějov

Zdravotník:

Jana Vytásková

Čechůvky 7, Prostějov

tel. 737 435 750
jvytaskova@gmail.com
tel. 723 932 943
smurf@skaut.cz
tel. 723 932 943
smurf@skaut.cz
tel. 737 435 750
jvytaskova@gmail.com

Termíny:
 16. května - závazná přihláška
 6. června - potvrzení od lékaře
-poplatek za tábor 2 500,- Kč (ubytování, celodenní strava, výlety, ostatní nutné výdaje)
převodem na účet 2900555473/2010 Fio banka nebo po domluvě osobně





Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte, variabilní symbol = rodné číslo.
Faktura bude vystavena na základě formuláře pro vystavení faktury (přiložen u závazné přihlášky).

29. června - potvrzení o bezinfekčnosti (podepisuje zákonný zástupce v den odjezdu)
6. července - možnost navštívit své ratolesti od 14:00 do 17:00
12. července - den s rodiči, závěrečný táborák
13. července - konec tábora

Vážení rodiče,
rádi bychom i v letošním roce využili Vaší ochoty pomoci nám s odvozem dětí na a z tábořiště. Jedná
se nám především o vlčata a světlušky, protože starší členové tábora jedou na kolech nebo mají vlastní
dopravu. Máte-li zájem nám pomoci s odvozem dětí, kontaktujte prosím vedoucího tábora – Jana Vytásková.
Vedoucí tábora prosím kontaktujte i v případě, že nemáte svoje dítko jak odvést.
Stejně jako v minulém roce naše středisko uvolnilo několik táborových míst pro zájemce z řad
neskautů. Máte-li člena rodiny nebo znáte někoho, kdo není skaut a splňuje podmínku 8 – 14 let, neváhejte a
kontaktujte nás! I na něj čeká 14 dní s příchutí dobrodružství, romantiky, sebepoznání a hlavně přírody
Moravského krasu a okolí. Jelikož chceme, aby se všichni účastníci tábora navzájem znali, je druhou
podmínkou účasti na táboře předchozí domluva s vedoucím družinky, do které bude v průběhu patřit.
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(odevzdat do 16. 5.)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR
Pořadatel:
Termín tábora:
Místo:
Cena tábora:

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila Prostějov
29.6. - 13.7.2014
Rozstání - Baldovec (Moravský kras)
2 500,-Kč

Osobní údaje účastníka tábora:
Jméno a příjmení:
………………………………………………………..
Rodné číslo:
………………………………………………………..
Bydliště:
...……………………………………………………...
Adresa a telefon rodičů (případně jiných příbuzných) pro kontakt v nutných případech
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Každý účastník tábora se řídí táborovým řádem a podrobí se všem pokynům vedoucích. Nedodržení
táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Kdo bude vyloučen z tábora nebo neupozorní vedoucího
včas na předčasný odjezd z tábora před jeho ukončením, ztrácí nárok na vrácení adekvátní části táborových poplatků a
vrací se po informování rodičů na vlastní náklady.

Beru na vědomí:
 že se jedná o stanový tábor.
 že uhradím účastnický poplatek 2 500,- Kč. do 6.6.2014
 že při hrubém porušení kázně nebo táborového řádu může být dítě vyloučeno z tábora bez nároku na
vrácení účastnického poplatku.
 že zbytek účastnického poplatku bude převeden na konto střediska pro potřeby činnosti během roku.
Účastnický poplatek bude uhrazen:
převodem z účtu

jiným způsobem

V Prostějově dne …………………….

firmou – podnikem

……………………………………..
(podpis zákonného zástupce)

Vystavení faktury:
Faktura (adresa)
…………………………………………………
…………………………………………………

……………………………………………
IČO:

- účel platby:
….……………………………
- částka 2500 Kč
Jiná částka:
- kontakt na ekonomický úsek podniku.

DIČ:
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Vážení rodiče,
v letošním roce (stejně jako v loňském) pro Vás
máme jedinečnou nabídku strávit s námi poslední
táborový den zakončený slavnostním táborákem.
Během celého dne můžete na vlastní kůži
poznávat chod tábora. Stanete se jeho nedílnou
součástí, prožijete den v přírodě, v odloučení od
moderní techniky (špatný signál,…), bez shonu
běžných dnů. Poznáte, co je to být na skautském
táboře (všechny radosti a starosti účastníků).
Pevně věřím, že se Vám celý den a noc bude líbit
a hned tak na nás nezapomenete!

Co se na Vás vlastně chystá?
Zábava všeho druhu – hry s dětmi i proti nim (dobrá možnost porovnat síly). Troška práce, možná
pouze při přípravě k odjezdu Vašich dětí a úklidu tábořiště. No a také vyvrcholení celého tábora, a
to závěrečný táborový oheň, kdy probíhá vyhodnocení soutěží, etapové hry, bodování úklidu.
Hrajeme na všechny známé i neznámé hudební nástroje (neváhejte si vzít svůj), zpíváme, možná
budeme i tancovat! Pochutnáte si na stravě od našeho kuchařského mistra – jídlo zajištěno.

Co je třeba udělat pro účast na závěrečném táborovém dni?
1. Přihlásit se vůdci tábora (Ferdě) na níže uvedený kontakt nebo osobně (na schůzce vedoucímu
družinky), nejpozději však do 20. června.
2. Přijet dne 13. července nejpozději v 10:00, dodržení tohoto termínu je NUTNÉ z důvodu, že
svým příjezdem narušíte chod dne (což si Vy ani my nepřejeme).
3. Vzít na vědomí fakt, že jste přijeli prožít den na táboře sami za sebe a podívat se na své děti, jak
se jim daří, ne se o ně starat.
4. Odjet dne 14. července (přespat ve vlastním stanu) – stejně jako všichni účastníci tábora. Dřívější
odjezd je zejména pro mladší účastníky velmi náročný, dodržení toho bodu je NUTNÉ.

Co si vzít s sebou a na sebe?
Oblečení do lesa, karimatku, spacák, stan (po domluvě možno zapůjčit), náhradní oblečení (v
případě deštivého počasí), ešus/talíř/misku, lžičku, hrníček, věci osobní potřeby a dále, co uznáte za
vhodné, hlavně dobrou náladu.

Za vedení tábora
Jana Vytásková - Ferda

Kontakty:
e-mail: jvytaskova@gmail.com
telefon: +420 737 435 750

Tábor Stavba železnice 2014 (29.6.-13.7.)
3/6

Junák – svaz skautů a skautek, středisko Járy Kaštila Prostějov

www.jarykastila05.skauting.cz

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
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
Potvrzuji, že posuzované 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 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 zdravotnických 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.

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby
_________________________________________________________________________________
Vztah k posuzovanému dítěti _________________________________________________________
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne_______________podpis______________
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne_________________
*) Nehodící se škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní
stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
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Středisko Járy Kaštila Prostějov
Sokolská 30, 796 01, Prostějov
IČO 65762959
bankovní spojení: Poštovní spořitelna. č.ú. 158195637/0300

PROHLÁŠENÍ
o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že dítě
………………………………………………………………………………………………….
rodné číslo: …………………………………………………………………………………….
nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech
před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době 29.6.-13.7.2014

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo
nepravdivé.

V ………………………………… dne 29.6.2014

……………………………………………………………………..
(podpis zákonného zástupce dítěte)
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ORIENTAČNÍ SEZNAM VĚCÍ
Upozornění: všechny věci je vhodné podepsat či opatřit iniciály




Důležité doklady: Občanský průkaz, zdravotní průkaz, skautský průkaz, průkaz na slevu































jízdného, průkaz zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost
karimatka nebo nafukovací lehátko (postele jsou dřevené a alumatka tlačí:)
spacák + vložka do spacáku (kdo má), deka pro chladnější večery
igelit = něco pod karimatku a pod krosnu/kufr (od země bývá vlhko a toto vybavení je NUTNÉ)
kufr nebo krosnu (v igelitkách se věci špatně nesou a je v nich nepořádek)
batůžek/chlebník (na výlety, na svačinu, když se jde k rybníku)
kapesné podle uvážení (větší hotovost je možno uchovat u VT)
úplný skautský kroj ( píšťalka, šátek, ...), kraťasy i dlouhé kalhoty ke kroji
junácký zápisník (skautský deník), trhací blok, dopisní potřeby + známky
psací a kreslicí potřeby (nůžky, pastelky, guma, tužka, ...)
KPZ (pro ty, co neví: Krabička Poslední Záchrany) – kdo má
baterku, rezervní baterie a žárovku
hygienické potřeby včetně toaletního papíru, repelent proti komárům
sluneční brýle, pokrývka hlavy, krém s ochranným faktorem
ešus s obalem, lžíce, otvírák na konzervy, hrnek na čaj
nepromokavé pevné uzavřené boty pro delší túry, tenisky na sport a lesní hry
sandály/pantofle
gumáky/pláštěnka
oblečení do terénu – dlouhé kalhoty, bunda (větrovka nebo pevnější), punčocháče (termo prádlo, …)
tepláková souprava na sport při chladnějším počasí
něco na spaní (taktéž je vhodná teplákovka – za deštivých večerů bývá zima)
mikina, svetr
2 - 3 ručníky
spodní prádlo na každý den, plavky
ponožky na každý den, 2 páry tlustějších
7 triček
2 kapesníky, 2 šátky
sekera, zavírací nůž, celta, buzolu (kdo má)
klubko provázku (ne umělého!), prádelní šňůra (10 metrů – na pověšení věcí v tee-pee)
Dle vlastního uvážení: hodinky, fotoaparát, hudební nástroj, míč…
Dále co uznáte za vhodné, dobré nápady i dobrou náladu a kázeň.

Co nebereme:
Mobilní telefony, mp3 přehrávače a jiné „hrající krabičky“. Mobilní telefony a přehrávače není možno
dobíjet, na tábořišti není elektřina. Možná je také ztráta nebo poškození oxidací ve vlhčím prostředí.
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