Táborový zpravodaj
Skautský tábor Nemojov 2017
2. smečka vlčat Permoník
3. koedukovaný oddíl skautů a skautek Skorci
5. roj světlušek Poštolky
Vážení rodiče,
do rukou se Vám dostává táborový zpravodaj s informacemi o táboře NEMOJOV 2017 skautského
střediska Krakonoš Vrchlabí. Tábor se letos uskuteční v podsadových stanech na tábořišti v obci
Nemojov (okr. Trutnov).
Termíny turnusů dle oddílů:
Permoník:
neděle 23.7.2017 – neděle 30.7.2017
Poštolky:
neděle 30.7.2017 – neděle 6.8.2017
Skorci:
neděle 23.7.2017 – neděle 6.8.2017
Vedení tábora:
Vedoucí:
Aleš Kalenský (Paleček) tel.: 732 848 425, e-mail: ales.kalensky@skaut.cz
Zástupce vedoucího: Ondřej Štěpánek (Bolek) tel.: 604 304 935, e-mail: stepi32@seznam.cz
Zdravotnice:
Dagmar Pohlová (Dáda) tel.: 733 700 507, e-mail: dadly99@gmail.com
Permoník:
Skorci:
Poštolky:

Denisa Janotová (Denča) tel.: 733 283 676, e-mail: denculie@seznam.cz
Hana Vrňatová (Zajda) tel.: 604 847 741, e-mail: vrnatova.hana@gmail.com
Michaela Sedláčková (Herma) tel.: 732 733 495, e-mail: Michaela30@seznam.cz

Kde tábořiště najdete:
Tábořiště je v obci Nemojov na cestě mezi Hostinným a Dvorem Králové nad Labem. Svá auta
prosíme nechte na parkovišti u prodejny COOP nebo u obecního úřady a pošty.
GPS souřadnice tábořiště: 50.4684669N, 15.7557786E

V kolik hodin tábor začíná a končí:
Doprava na tábor a z tábora je letos individuální. V případě všech turnusů na tábořiště prosím
dorazte mezi 13:00 a 13:30. První jídlo na táboře bude odpolední svačina. Konec tábora/turnusu
bude v 11:00.
Bez níže zmíněných dokumentů nemůže být dítě přijato na tábor. Tyto doklady mějte prosím při
srazu po ruce. Veškeré důležité informace uveďte písemně do Posudku o zdravotní způsobilosti,
není v silách zdravotnice si pamatovat informace sdělené ústně při předání dítěte.
Při srazu bude zdravotnici předáno následující:
• očkovací průkaz dítěte;
• evropský průkaz zdravotního pojištění (kopie);
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře potvrzen lékařem (je
součástí tohoto zpravodaje), včetně přehledu léků, alergií a dalších důležitých informací
(uveďte případně do poznámky);
• prohlášení o bezinfekčnosti (je součástí zpravodaje; vyplňte v den odjezdu na tábor);
• léky (pokud dítě nějaké bere) - léky předejte zdravotnici v průhledné plastové krabičce
označené jménem a seznamem léků spolu s jejich dávkováním. I v případě, že dítě užívá
pouze jeden druh léku, použijte prosím plastovou krabičku. Velmi tím usnadníte zdravotnici
orientaci a manipulaci s léky.
Informační schůzka s rodiči proběhne v pátek 30.6.2017 od 17:00 na skautských klubovnách ve
Vrchlabí. Schůzka není povinná a je vhodná především pro rodiče, jejichž dítě s námi jede na tábor
poprvé. V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje a rádi byste se na něco zeptali, kontaktujte
nás prosím na uvedených kontaktech.
Další důležité informace:
• Podmínkou účasti na táboře je skautský kroj (viz seznam věcí).
• Dítě není možné si vyzvednout bez předchozí domluvy s vůdcem tábora.
• Na tábor je zakázáno brát si MOBILNÍ TELEFONY a obdobnou elektroniku.
• Kapesní hudební přehrávače jsou povoleny, vedení tábora ale neručí za jejich poškození či
ztrátu. Děti je smí využívat pouze o poledním klidu a ve chvílích osobního volna.
• Stejně jako na ostatních našich akcích i zážitky z tábora fotografujeme. Vzniklé materiály
budou dostupné účastníkům tábora i veřejnosti, případně mohou být užity při propagaci
činnosti našeho střediska nebo Junáka.
• Prosíme nebalte dětem s sebou jídlo a sladkosti. Jídla na táboře bude dostatek, a sladkosti
ve stanech lákají hmyz a hlodavce.
• Dítě může být z tábora vyloučeno za závažné porušení táborového řádu, skautského zákona
a za prohřešky proti přátelskému soužití účastníků, a to bez nároku na vrácení zbytku
táborového poplatku.

Těšíme se na účast Vašeho dítěte na táboře a přejeme Vám krásné prožití léta!
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Aleš Kalenský
vedoucí tábora

ve Vrchlabí dne 26.5.2017

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
Skautské věci:
•

•
•

skautský kroj* (košile, šátek, turbánek,
šňůrka, píšťalka, opasek, našitá krojová
označení – domovenka, číslo oddílu, znak
družiny, mezinárodní domovenka, popř.
slibový odznak, odborky (vlčci), funkční
štítek, stupeň zdatnosti, služební léta atd.);
krojové kalhoty (jakékoliv jednobarevné
dlouhé kalhoty tmavé barvy, nevhodné
jsou maskáče nebo tepláky);
deník, KPZ, uzlovačka, šátek, stezka;
průkaz totožnost s fotkou na prokázání
věku (žákovský průkaz atp.).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

troje boty (pevné na výpravy, volnější
na pohyb po tábořišti, sandály
(nevhodné jsou „kroksy“);
věci na spaní (podle spacáku – pyžamo
nebo tepláková souprava, příp. čepice
na spaní);
kapesníky;
čepice proti slunci;
plavky;
kraťasy;
tepláky, mikiny, trička;
bunda;
bílé 100% bavlněné tričko na
batikování.

*Kroj nemusí mít Permoníci a Poštolky, pokud s námi jedou
na tábor poprvé. V takovém případě stačí oddílové tričko a
šátek. Pro více informací se domluvte se svou vedoucí
oddílu.

Doporučený seznam věcí:
• páry ponožek dle počtu dní tábora +
náhradní;
• spodní prádlo;
• holínky a pláštěnka;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

krém na opalování, sluneční brýle, osuška
k vodě;
baterka, čelovka (vč. náhradních baterií);
spacák, karimatka, deka, polštářek;
batoh na výlety (Skorci větší, cca 45 litrů);
fixy / pastelky, obyčejná tužka, propiska;
zpěvník, hudební nástroj (kdo má);
kniha na čtení;
šicí potřeby;
klubko pevného provazu (alespoň 10m);
sekerka (pouze Skorci, stačí 1 do dvojice);
petrolejka (pouze Skorci);
zavírací nůž s pojistkou;
2 utěrky pro potřeby kuchyně.

Jídelní potřeby:
•

Věci na sebe:
Jako běžné denní oblečení jsou vhodné starší věci,
které se mohou silně ušpinit, popř. i zničit. Je
vhodné, aby si dítě na tábor balilo pod dohledem
rodičů samo. Seznam věcí (např. nalepený na víku
kufru) dítěti pomůže při balení na konci tábora.

Další věci:

dvoudílný ešus s víkem (nezaměnitelně
označené jménem nebo značkou) a
příbor, plechový/plastový hrníček.

Hygienické potřeby:
•
•
•
•
•

kartáček a pasta na zuby;
mýdlo, šampon, deodorant;
ručník;
hřeben;
vlhčené ubrousky.

Kapesné
Záleží na rodičích, doporučujeme do 200 Kč.

Stylové oblečení a rekvizity na
táborovou hru
Požadavky na kostým budou upřesněny v dopisu k
táborové hře, který účastníci obdrží koncem
června.

PROHLÁŠENÍ

TŘI BÍLÉ TESÁKY /
TŘI KAPKY ROSY

o bezinfekčnosti dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
jméno:

…………………………………………………………………………………………

rodné číslo: …………………………………………………………………………………………
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Potvrzuji, že jsem dítě před odjezdem na tábor
prohlédl(a), zda nemá vši nebo hnidy.*
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době:
………………… - ……………… (doplňte prosím data dle turnusu Vašeho dítěte)
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto
moje prohlášení bylo nepravdivé.
V …………………………………

dne ……………………..…...

…………………………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor

*) Zařazeno do Prohlášení o bezinfekčnosti na základě zkušeností z předchozích táborů, kdy jsme měli na táboře
výskyt vší u dětí (zejména u těch, kteří se před naším táborem již účastnily jiného tábora). Prosíme rodiče
o důkladnou prohlídku dětí, řešit výskyt vší na táboře je krajně nepříjemné a velmi to komplikuje to chod tábora.

pouze pro rodiče vlčat a světlušek
Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera plnil/a zvláštní odborku, která se
skládá z těchto zkoušek:
• setrvat 6 hodin sám/sama v lese nebo na jiném opuštěném
místě, kam nikdo nepřichází
• vydat se s dalším vlčetem/světluškou na cca 5 km dlouhou
cestu
• večer navštívit opuštěné místo.

TŘI ORLÍ PERA
pouze pro rodiče skautů a skautek, od 15 let
Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera plnil/a zvláštní odborku, která se
skládá z těchto zkoušek:
• 24 hodin mlčet a nevydat žádný zvuk
• 24 hodin držet hladovku a pít pouze čistou vodu

•

24 hodin se skrývat mimo tábor, bez dozoru vedoucích, nebýt
nikým spatřen, pozorovat základnu a přírodu a učinit o tom
zápis.

…………………………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte
v případě souhlasu s plněním zvláštní odborky

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 ČR posuzovaného dítěte:

2. Účel vydání posudku
Účast na letním skautském táboře v termínu 16. 7. 2016 – 24. 7. 2016

3. Posudkový závěr
A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
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:
d) je alergické na:
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):

ANO

NE

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.

Posudek o zdravotní způsobilosti
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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:

Poznámky:

Datum vydání posudku
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