Seznam věcí na I. a II. turnus
pro účastníky letního tábora České tábornické unie – Tábornický klub DELFÍN – Kunčina Ves 2022
Do batůžku na cestu: svačinu, láhev s pitím – ne sklo …první společné jídlo je večeře, kapesník
pláštěnku (ne slepovanou, a ne pouze z tenkého igelitu ...musí něco vydržet)
Do kufru:
spacák + deku + podložku na spaní (karimatku nebo molitan) + příp. polštářek
spací úbor (tepláková souprava, tepláky + tričko, pyžamo)
spodní prádlo (dle osobní potřeby)
min. 5× tričko s krátkým rukávem
min. 3× tričko s dlouhým rukávem
dlouhé kalhoty
3× tepláky + mikina (jiný „pracovní“ oděv ...takový, kterého nebude škoda)
teplou bundu
min. 10× tenké ponožky

pastelky, tužku, 2× propisovačku

min. 2× silné ponožky

blok nebo sešit

pevné nepromokavé boty (nejlépe na sebe, ať nezabírají místo)

cca 5 m provazu (motouzu)

3× kraťasy

dostatek kapesníků

tenkou bundu

2× starou utěrku (na nádobí a vaření – nevrátí se)

čepici

dobrou baterku (+ náhradní baterie)

1× holínky

šitíčko

1–2× tenisky, sandály

plavky + opalovací krém

teplý svetr

sluneční brýle + čepici proti slunci

2× ručník

kapesné (v rozumné výši)

hygienické potřeby + toaletní papír (prací prášek)

kus igelitu – nejlépe cca 2×1 m

1 ešus (jídelní misku s ouškem) + lžíci + plecháček (vše označit!)

kapesní zavírací nůž a škrabku na brambory

čtyřcípý šátek

knihu a hry do stanu (karty atp.) ...pro případ dešťů

dopisní papíry + obálky s nadepsanými adresami a známkami

bílé bavlněné tričko (na batikování)

Odevzdat na srazu:
1. Potvrzení o bezinfekčnosti s datem dne nástupu dítěte na tábor (datum nesmí být jiné). Formulář zasíláme společně s těmito
informacemi všem účastníkům poštou. Najdete jej také na našich stránkách www.tkdelfin.cz v části "základní informace".
2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci. Formulář zasíláme společně s těmito
informacemi. Najdete jej také na našich stránkách www.tkdelfin.cz v části "základní informace".
Je to povinnost, kterou ukládá vyhláška č.148/2004 Sb. a jakkoliv je nepříjemná, musíme mít potvrzení od všech dětí při kontrole
KHS k dispozici. Platnost posudku je 24 měsíců od data vystavení.
3. Originál přihlášky - pokud jste ji dosud neodevzdali, což si můžete ověřit na našem webu.
4. Průkazku zdravotní pojišťovny dítěte (stačí kopie).
5. Případné individuální léky dítěte
6. Rodiče dětí, které NEJSOU občany České republiky, kromě výše uvedeného v bodech 1 až 3 předají navíc: Evropský průkaz
pojištěnce a ve dvojím vyhotovení rodiči podepsanou „Dohodu o zajištění a úhradě zdravotní péče…“. Tato dohoda bude při
převzetí dítěte na tábor námi podepsána a rodiče obdrží jeden výtisk zpět, pro svoji potřebu.

Bez těchto dokumentů NESMÍME dítě na tábor přijmout a v žádném případě nepřijmeme!
(Provoz tábora pravidelně kontroluje krajská hygienická stanice a ta prohřešky v těchto dokumentech tvrdě pokutuje)

Nabízíme:
Také v letošním roce se Vám pokusíme zajistit každodenní nejčerstvější zprávy z tábora prostřednictvím naší táborové kroniky. Na
našich internetových stránkách www.tkdelfin.cz Vám nabídneme pár nejnovějších fotografií z minulého dne, aktuální poznámky
o programu, postřehy a zprávy z tábora. Můžete se tak dozvědět, co jsme uplynulý den dělali, jaké bylo počasí, co bylo k jídlu, co
komu kdo provedl a neprovedl ...prostě čerstvé novinky. Děti dostanou několikrát za tábor možnost do této "živé kroniky" samy

přispět vlastními příspěvky a vzkazy Vám rodičům, kamarádům, prostě do "celého světa". Vy můžete do kroniky také
přispívat v průběhu tábora prostřednictvím diskuzního fóra na našich stránkách www.tkdelfin.cz. Dětem Vaše vzkazy přečteme každý
den u večerního nástupu. Čerstvější informace o Vašich dětech v průběhu tábora jinde neseženete!
Tábořiště v Kunčině Vsi nemá k dispozici el. proud. Rovněž signál v údolí uprostřed lesů není nejsilnější. Zejména
z technických důvodů nebude letos kronika z minulého dne dostupná hned ráno následující den (resp. ještě v noci), ale
budeme ji zveřejňovat až následující den dopoledne, nejpozději do 12:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Doporučujeme:
1. Všechny věci, pokud možno, označit (aby si je dítě poznalo), zabalit do (nejlépe staršího) kufru a přibalit seznam věcí.
2. Kufr pevně uzavřít + nejlépe ještě převázat (třeba provazem) tak, aby se nemohl během cesty otevřít. Označit jmenovkou dítěte.
3. Nedávat dětem s sebou cennosti a drahé vybavení, u kterého Vám bude líto, když jej děti poškodí, zničí nebo třeba i ztratí. Přece
jenom si jedeme užívat do přírody, a ne se předvádět na pláž.
4. Děti prosím vybavte dostatečným množstvím teplého oblečení pro případ deštivého počasí. Pro pohyb po tábořišti v dešti může být
užitečný starší (třeba rozkládací) deštník. Dobrou a pevnou pláštěnku však děti musí mít s sebou v každém případě!
5. Jídla i pití u nás mají děti opravdu dostatek, zásoby z domova omezte prosím pouze na odpolední svačinku + pití na cestu. Hlavně
pozor na kazící a rozpouštějící se potraviny (řízky, salámy, ale i čokolády, oplatky s polevou, banány, ... atp.). Jídlo z domova
(s výjimkou cukrovinek a trvanlivého ovoce), které děti nejsou schopny sníst nejpozději první den večer, následně vybereme
a zlikvidujeme. Ovoce, zeleniny a sladkých jídel mají děti na táboře také dostatek.

Nepřejeme si:
1. Nedávejte, prosím, dětem mobilní telefony, tablety, přehrávače, fotoaparáty (všichni účastníci dostanou po táboře k dispozici
všechny nafocené fotky – min. 750 snímků). Jedeme strávit 14 dní do přírody a tyto věci na naše tábory a do našeho programu
nepatří. Pokud tyto předměty budou děti i přesto mít s sebou, upozorňujeme, že v případě komplikací nebo rušení táborového
programu si vyhrazujeme právo tyto předměty zabavit, uschovat a předat Vám je při návratu zpět. Za případnou ztrátu nebo poškození
těchto předmětů, budou-li je i přes toto naše upozornění mít děti s sebou, v žádném případě nepřebíráme odpovědnost!
2. Neposílejte, prosím, dětem nevyžádané balíky! Za vyžádaný balík se rozumí balík se zapomenutými holínkami či pláštěnkou
PŘEDEM DOHODNUTÝ s vedením tábora, pro jehož zaslání Vám sdělíme speciální adresu (jinou, než pro dopisy). Balíky, které
nebudou ZCELA KONKRÉTNĚ předem dohodnuty s vedením tábora, nepřebíráme a pošta je zasílá zpět na adresu
odesílatele.
3. Kapesné, prosím, dětem dávejte v rozumné výši. Do obchodů v průběhu tábora s dětmi půjdeme jen výjimečně. Tradičně bude
možnost si po obědě v táboře koupit malé sladkosti, malinovku nebo kofolu. Obvyklá výše kapesného se pohybuje běžně kolem 300,až 500,- Kč. Jsou jedinci, kteří přijíždí i s několikanásobky této částky. To je opravdu nestandardní a zbytečné! Všechny potřeby
(i sladkosti) mají děti v dostatečné míře zajištěny. Zbytečné vyhazování peněz a možnost chlubení se před kamarády není ani
z výchovného hlediska to nejlepší, co můžete svému dítěti poskytnout.

Upozorňujeme:
1. Na táboře jsou bez výjimky zakázány veškeré návštěvy! Nejezděte, prosím, ani když budete mít sebevětší náhodou cestu kolem.
Když pomineme zákaz hygienika, Vaše návštěva ničemu nepomůže, akorát rozlítostní ty děti, které jsou třeba od rodičů mimo domov
poprvé a hůř si zvykají. Pokud máte sebemenší pochybnost či starost, volejte vedení tábora na níže uvedená telefonní čísla.
2. Upozorňujeme rodiče na povinnost sdělit vedení tábora při odjezdu, mělo-li dítě před odjezdem na akci vši, hnidy, nebo jsou-li si
rodiče vědomi skutečnosti, že se dítě pohybovalo v ohnisku jejich výskytu. Zdravotník tábora v první den vždy provádí tzv. zdravotní
filtr, kdy na tuto skutečnost tak jako tak přijde. Případné náklady spojené s likvidací rozšířené epidemie budeme právně vymáhat po
zákonných zástupcích původce. Mít vši v kolektivu zejména dětí není žádná vzácnost ani ostuda! Pokud o problému víme zavčas,
můžeme zabránit rozšíření mezi ostatní děti.
3. Korespondenční adresa na tábor:

jméno dítěte
LT TK Delfín
Kunčina Ves 45, 679 71 pošta Lysice
Na této adrese je poštovní schránka uprostřed vesnice a lze na ni zasílat jen poštovní psaní obvyklé velikosti (max.
23×16×0,5 cm)! Větší zásilky sem pošta doručovat nemůže a vrací je zpět odesílateli!
Zejména menším dětem pište hodně a často (raději víc pohledů či krátkých dopisů než jeden dlouhý dopis za týden)
Děti (zvlášť ty, co jedou poprvé) musí vědět, že na ně myslíte a zajímáte se o to, jak se jim na táboře vede. Vyvarujte se prosím
„katastrofických zpráv“ ať už se jedná o zaběhnutého pejska, či úmrtí křečka. Dítě tím rozhodně nepotěšíte a my máme celý večer
co dělat, abychom Vaše dítě rozptýlili a vrátili ho zpět do táborového života. Poštu odebíráme i odesíláme denně (v pracovní dny).
4. „Horká linka“ v průběhu tábora – tel: +420 737 823 850, (příp. +420 604 508 670)
Tuto možnost však prosím využívejte jen, když k tomu budete mít pádný důvod, či budete-li mít odůvodněnou starost či pochybnost.
Nebojte se – v případě jakékoliv mimořádné či nestandardní situace a o jiném než drobném poranění nebo nemoci trvající déle
než jeden den vás budeme sami ihned informovat.

Sraz účastníků:
I. turnus
a) odjezd z Říčan u Brna
Sraz a odjezd v neděli 17. 7. 2022 ve 14:00 hod. od
Obecního úřadu v Říčanech.
GPS: 49.12´54.700“N, 16.23´35.873“E

b) odjezd z Brna (**)
odjezd v neděli 17. 7. 2022 v 15:00 hod. z místa
srazu poblíž vlakového nádraží Brno-Královo Pole
(viz plánek).
GPS: 49.13´53.236“N, 16.35´43.256“E
Na opozdilce můžeme s autobusem čekat nejvýše
10 minut! V případě, že budete mít s dojezdem na
sraz problémy, zavolejte nám, pokusíme se najít
náhradní řešení.

návrat z tábora:
příjezd v sobotu 30. 7. 2022 přibližně ve 12:00
hodin k vlakovému nádraží Brno-Královo Pole
(na stejné místo jako při odjezdu)
autobus pak pokračuje dále do Říčan u Brna, kde
předpokládáme příjezd ve 12:45 hod.
Děti, které nastoupily v Brně a které si ve
stanovenou dobu příjezdu do Brna nevyzvednou
rodiče, pokračují společně s ostatními dětmi do
Říčan u Brna na hlavní místo rozchodu, ledaže by
rodiče předem písemně vyslovili souhlas, že dítě
může ze srazu odejít samo.

II. turnus
a) odjezd z Říčan u Brna
Sraz a odjezd v sobotu 30. 7. 2022 ve 13:30 hod. od
Obecního úřadu v Říčanech.
GPS: 49.12´54.700“N, 16.23´35.873“E

b) odjezd z Brna (**)
odjezd v sobotu 30. 7. 2022 ve 14:30 hod. z místa
Nebude-li se moci Vaše dítě zúčastnit z nejrůznějších důvodů tábora, informujte srazu poblíž vlakového nádraží Brno-Královo Pole
okamžitě vedení tábora, aby se nám podařilo sehnat event. náhradníka (viz plánek).
GPS: 49.13´53.236“N, 16.35´43.256“E
a stornovací poplatek byl pro Vás co nejnižší!
Na opozdilce můžeme s autobusem čekat nejvýše
Jakékoliv dotazy, změny apod. v době před táborem:
10 minut! V případě, že budete mít s dojezdem na
Petr Hlaváč tel.: +420 737 823 850 (zást. hl. ved. – přihlášky, platby, storna,
sraz problémy, zavolejte nám, pokusíme se najít
potvrzení pro zdrav. pojišťovnu)
náhradní řešení.
korespondence: ČTU – TK Delfín, Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna
návrat z tábora:
(pozor …toto není adresa na tábor!)
příjezd v sobotu 6. 8. 2022 přibližně v 15:45 hodin
k vlakovému nádraží Brno-Královo Pole (na
E-mail: tkdelfin@tkdelfin.cz (funguje i v průběhu tábora)
stejné místo jako při odjezdu)
Telefonní spojení s vedením tábora v průběhu tábora:
autobus pak pokračuje dále do Říčan u Brna, kde
předpokládáme příjezd v 16:20 hod.
tel.: +420 737 823 850 (příp. +420 604 508 670)
Děti, které nastoupily v Brně a které si ve
Filip Hlaváč (hlavní vedoucí), Hana Hlaváčová (zdravotník),
stanovenou dobu příjezdu do Brna nevyzvednou
Petr Hlaváč (zástupce hlavního vedoucího)
rodiče, pokračují společně s ostatními dětmi do
Říčan u Brna na hlavní místo rozchodu, ledaže by
Korespondenční adresa na tábor:
rodiče předem písemně vyslovili souhlas, že dítě
jméno dítěte
může ze srazu odejít samo.
LT TK Delfín
-----------------------------------------------------------Kunčina Ves 45, 679 71 pošta Lysice
Ad (**) …Zatím se nám to ještě nikdy nestalo, ale
Na této adrese je poštovní schránka uprostřed vesnice a lze na ni zasílat jen pokud budeme nuceni na srazu v Říčanech čekat na
poštovní psaní obvyklé velikosti (max. 23×16×0,5 cm)! Větší zásilky sem nějaké opozdilce (čekáme max. 10 minut), příjezd
pošta doručovat nemůže a vrací je zpět odesílateli!
autobusu na místo odjezdu do Brna může být mírně
opožděn. Jede jeden autobus, který nejprve nabere
děti v Říčanech a pak cestou přistupují děti v Brně.
Jakékoliv výjimky z uvedených termínů příjezdů a odjezdů jsou
Děkujeme za pochopení a případné posečkání.

možné pouze s vědomím a souhlasem vedení tábora!

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
1. Identifikační údaje

Evidenční číslo posudku:

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 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: 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):
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

Potvrzení o bezinfekčnosti
Provozovatel tábora: Česká tábornická unie - T.K. Delfín Brno, p.s., Mezihorní 395 Říčany
Místo tábora: Kunčina Ves
Termín tábora: .......................................................
Jméno: ............................................................................................. Datum narození: ...........................................
Bydliště: ..................................................................................................... PSČ: ....................................................
Prohlašuji, že mé dítě, výše uvedený účastník letního tábora:
-

je zcela zdrávo

-

nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), nemá příznaky infekce COVID-19

-

ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani
jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření

-

současně prohlašuji, že dítě nemělo v době tří týdnů před nástupem na tábor vši nebo hnidy a není mi známo, že by se dítě
pohybovalo v ohnisku jejich výskytu.

Jsem si vědom/a právních i finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly v případě, že by nepravdivost tohoto prohlášení byla
příčinou zdravotního ohrožení účastníků tábora.

Toto prohlášení musí být vystaveno v den nástupu dítěte na tábor!

dne: ........................................

jméno a podpis rodičů: .................................................................................................

Aktuální kontakt na rodiče (případně další příbuzné) v době pobytu dítěte na táboře:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Další důležité informace, které jste neuvedli na přihlášce:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

