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Táborové sdružení KOALA z. s.
K Rybníčku 4/10, 190 15 Praha 9 - Satalice

Jiří Paul, tel: 602 688 057, e-mail : tskoala@seznam.cz
IČO: 265 18 228 bankovní účet č.: 2400373411/2010

Letní dětský tábor ve Skoronicích – podmínky účasti dětí, vybavení dětí, změna režimu / speciální
požadavky zákonných zástupců, návštěvy a provozní řád tábora

Tábor splňuje veškeré požadavky hygienických a dalších vyhlášek týkajících se provozů letních dětských táborů. Je
nahlášen Krajské hygienické stanici a je pravidelně kontrolován hygieniky z Českého Krumlova a shledáván bez závad.
Na táboře bude maximálně 40 dětí ve věku 7 až 15 let v oddílech o max. 12 dětech.

 spodní hranice věku účastníků je stanovena na 7 let; další podmínkou je však nutnost ukončeného prvního
ročníku základní školy (provozovatel je oprávněn udělit ve výjimečných případech výjimku)

 horní věková hranice je stanovena tak, že dítě před začátkem tábora nedovršilo 15 let věku – po dovršení
tohoto věku se může táborník účastnit tábora jako praktikant1) – (provozovatel tábora může udělit výjimku
táborníkům, kteří se tábora účastní několik po sobě jdoucích let, nebo jakýmkoliv dětem v případě
nenaplnění kapacity tábora)

Hlavní vedoucí tábora má platné školení pro výkon této funkce.

Rovněž máme povolení k pořádání letního tábora od OÚ Český Krumlov - referátu ŽP, MěÚ v Kaplici, Nájemní
smlouvu na pozemek od LČR, Souhlas k nakládání s určeným majetkem s.p. LČR, Povolení k odběru vody od Povodí
Vltavy s.p. závod Horní Vltava a Souhlas s odběrem vody MěÚ Kaplice odbor ŽP.

Na táboře je zajištěn odborný zdravotní dohled. Každoročně je přebírána zdravotní péče nad táborovými dětmi i
místní dětskou lékařkou. Po dobu konání tábora jsou k dispozici dvě auta tak, aby jedno zůstalo v táboře v
pohotovosti.

*****

Součástí těchto podmínek pro účast a provozního řádu jsou tyto informace:

 Podmínky účasti dětí (str. 2)
 Co je nutné pro účast Vašeho dítěte na táboře udělat
 Odjezd na tábor a příjezd z tábora
 Stornování přihlášky

 Změna režimu / speciální požadavky zákonných zástupců (str. 3)

 Zdravotní omezení
 Zvláštní požadavky rodičů

 Návštěvy (str. 3)

 Návštěvy na táboře
 Vybavení dětí (str. 4)

 S sebou na tábor
 Mobily, elektronika, peníze a další cennosti

 Další ustanovení - nemoc a úraz (str. 4)

 Provozní řád tábora (str. 5)

 Další opatření v souvislosti s Covid-19 (str. 6)
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Co je nutné pro účast Vašeho dítěte na táboře udělat:

 Předběžně přihlásit dítě předepsaným formulářem – je zveřejňován na webu sdružení v den vypsání nových
termínů tábora pro stávající rok.

 Zaplatit v termínu určeném v emailu o zařazení dítěte mezi účastníky LDT Skoronice, který obdržíte po
předběžném přihlášení Vašeho dítěte, celý účastnický poplatek s přiděleným variabilním symbolem.
(Při nezaplacení účastnického poplatku v určeném termínu má provozovatel tábora právo dítě vyloučit ze
seznamu účastníků tábora. Rodič je informován obratem emailem, ze kterého bylo dítě přihlášeno.)

 V případě zaplacení zálohy (lze jen po domluvě) je nezbytné doplatek ceny tábora dle vašeho turnusu zaplatit
nejdéle do písemně domluveného data).
(V případně nezaplacení doplatku ceny tábora v určeném termínu má provozovatel tábora právo dítě
vyloučit ze seznamu účastníků tábora. Rodič je informován obratem emailem, ze kterého bylo dítě
přihlášeno, zaplacená záloha bude vrácena do 14 dnů na účet, ze kterého byla připsána.)

 Odeslat do určeného data (datum je uvedeno u odkazu ke stažení jednotlivých dokumentů) na adresu
administrativního oddělení Táborového sdružení KOALA (email: tabor.skoronice@seznam.cz):
- „Účastnický list“ dítěte
- Kopii „Posudku o zdravotní způsobilosti“ (podepsanou rodiči) nebo v případě, že máte „Posudek o zdrav.
způsobilosti“ vystaven již ze zimního tábora, ŠVP, soustředění… zašlete kopii tohoto posudku.
- „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – bez něj nelze zpracovávat údaje o dítěti a zákonném zástupci.
(V případě nedoručení výše uvedených dokladů v určeném termínu má provozovatel tábora právo dítě
vyloučit ze seznamu účastníků tábora. Rodič je informován obratem emailem, ze kterého bylo dítě
přihlášeno. Chybně vyplněné, nevyplněné dokumenty, nebo dokumenty neodpovídající aktuálnímu znění
zákona, který určuje jejich náležitosti, jsou považovány za nedoručené – na tyto nedostatky je osoba, která je
zaslala v odpovědi na email upozorněna.)

Odjezd na tábor a příjezd z tábora:

Časy srazů k odjezdu na tábor jsou zveřejněny na webových stránkách nejpozději týden před odjezdem na zotavovací
akci.

 Při odjezdu dítěte předat „Prohlášení rodičů“ s datem dne odjezdu a léky, které dítě užívá, v sáčku
označeném dávkováním a jménem dítěte. Zejména u alergiků dejte léky na celé období tábora.
(V případně neodevzdání bezinfekčnosti není možné dítěti umožnit nástup do autobusu a odjezd na tábor.)

 Kdo bude chtít, může obálku s kapesným dítěte uschovat u vedoucích (doporučujeme 100 - 200 Kč
v bankovkách a mincích nižší nominální hodnoty). Za peníze, které si děti ponechají u sebe, neručíme.

 Děti je třeba na cestu vybavit vydatnou svačinou i pitím, po příjezdu je k dispozici pití, prvním jídlem v táboře
bude až večeře.

Doprava dětí z Prahy na tábor a na konci tábora zpět do Prahy je prováděna autobusem.

Stornování přihlášky:

Vzhledem k tomu, že nákup veškerého technického a sportovního vybavení tábora ale i potravin nepodléhajících
rychlé zkáze je uskutečněn předem ve velkoobchodech v Praze a okolí, upozorňuji, že při stornování přihlášky dítěte
po 1. červnu stávajícího roku Vám bude účtován storno poplatek ve výši 30% z ceny poukazu a při neúčasti dítěte na
táboře pak poplatek ve výši 70% z ceny poukazu.

 V odůvodněných případech má provozovatel tábora právo, nikoliv však povinnost udělit výjimku.
 Zrušení tábora v souvislosti s Covid - storno řešeno v kapitole “Další opatření v souvislosti s Covid-19” (str. 6).
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Zdravotní omezení

V případě, že má Vaše dítě diagnostikované různé nemoci, alergie, apod., které vyžadují speciální režim, je nutné nás
o tomto informovat již při přihlášení Vašeho dítěte. Rozhodně se nevyhýbáme tomu vzít na tábor děti se zdravotním
omezením. Toto však vždy po individuální dohodě s rodičem (případně ošetřujícím lékařem).

Konečné rozhodnutí v tomto případě udělá provozovatel tábora (obvykle po konzultaci s pořadatelem/hlavním
vedoucím tábora, hlavním zdravotníkem tábora a případně oddílovým vedoucím daného dítěte).

Zvláštní požadavky rodičů

Pokud má rodič další požadavky na změnu režimu dítěte, oproti ostatním dětem, nebo zvyklostem na táboře, pak
tyto je nutné vznést v den podání přihlášky. Později na tyto nemusí být brán zřetel.

Je na hlavním vedoucím tábora, aby posoudil tyto požadavky a nejdéle do 14 dnů se k těmto vyjádřil. Není povinen
zákonnému zástupci vyjít vstříc, jestliže by tímto svým rozhodnutím především:

 porušil zákon, nebo jiné nařízení vydané nadřízeným orgánem
 způsobil sobě, nebo dalším účastníkům zotavovací akce nepřiměřené obtíže s ohledem na to, že je nutné mít

stejné nároky a stejné podmínky pro všechny děti bez rozdílu, není-li pro výjimku závažný důvod

V případě, že provozovatel tábora rozhodne, že nelze požadavku zákonného zástupce vyjít vstříc, bude zákonného
zástupce neprodleně informovat (emailem, telefonicky, případně ve zvláštních případech doporučeným dopisem).
Pokud provozovatel uzná, že není možno těmto požadavkům vyjít vstříc a nedohodne se se zákonným zástupcem
dítěte na kompromisu, je oprávněn dítě ze seznamu účastníků tábora vyřadit s povinností obratem vrátit účastnický
poplatek, nebo jeho poměrnou část s ohledem na podmínky stanovené odstavcem „Stornování přihlášky“ tak, jako
by rodič dítěte účast stornoval sám.

Dále pokud se Vaše dítě nemůže zúčastnit celé délky tábora, je zákonný zástupce tuto skutečnost povinen sdělit již
při přihlášení dítěte na tábor prostřednictvím předběžné přihlášky. S ohledem na plynulý průběh tábora jsme však
nuceni upřednostnit zájemce, kteří mají zájem o účast po celou dobu tábora.

Zákonný zástupce přihlášením dítěte na tábor souhlasí se zveřejněním fotografií z tábora na Facebooku, webu a
dalších propagačních materiálech tábora a spolku.

*****

Návštěvy na táboře

Jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora. Bez vědomí a souhlasu hlavního
vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup. Po předchozích negativních zkušenostech
návštěvy na táboře velmi nedoporučujeme (dětem, kterým rodič nepřijde, se začne stýskat, dost často i těm, kterým
na návštěvu přijde). Navíc téměř každým okamžikem probíhá táborový program, z něhož Vaše dítě přece jen
vytrhnete.

Každá návštěva tábora je povinna podepsat doklad o bezinfekčnosti před vstupem do prostoru tábora, bez tohoto
jí nebude umožněn kontakt s jakýmkoliv účastníkem zotavovací akce. Dále je podmínkou předložení negativního
výsledku PCR testu (nemoc Covid-19) ne staršího, než 24 hod.
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S sebou na tábor:

Prosím Vás, abyste zkontrolovali dětem nafukovací matrace, vhodné jsou gumotextilní o max. šíři 66 cm!,
ne plážové z PVC. Pro kontrolu nestačí jen matraci nafouknout, nejlepší je na ní alespoň jednu noc spát.

Rovněž je nutná kontrola holinek, aby do nich neteklo, nebyly zpuchřelé a aby dětem nebyly malé.
Při nepříznivém - deštivém - počasí v nich totiž jsou většinu dne. Pozornost je dobré věnovat i pláštěnce s kapucou.
Zcela nevhodné jsou tenké igelitové pláštěnky a rovněž pláštěnku nenahradí šusťáková bunda. Dobré je, když
pláštěnka překrývá holinky. Ideální dle našich zkušeností je pak pláštěnka typu „pončo“.

Seznam věcí, které by Vaše dítě mělo mít na tábor s sebou, naleznete na našich webových stránkách ke stažení.

V případě, že dítěti bude nějaké vybavení chybět, bude zákonný zástupce neprodleně informován a jeho
povinností je sjednat okamžitou nápravu. Pokud k tomuto nedojde, je hlavní vedoucí tábora oprávněn dítě
z tábora vyloučit a rodič je povinen si dítě do 24 hodin vyzvednout v místě konání tábora.

Mobily, elektronika, peníze a další cennosti

Je sjednáno pouze základní úrazové pojištění. Vybavení dětí není pojištěno vzhledem k vysokým cenám pojistného.
Není proto vhodné dávat dětem s sebou drahé předměty, šperky, mobily, rádia atd.

Pomineme-li fakt, že na táboře není elektrický proud a že provozovatel za drahé věci neručí, je naše zkušenost
s mobily na táboře spíše negativní. Případné stesky a problémy zejména malých dětí se při „mobilním“ kontaktu
s rodiči spíš znásobí, než vyřeší. Stýskání se opakuje po každém telefonátu, věřte, je to tak.

V nutném případě rodiče kontaktujeme sami. Pokud to vyžaduje situace, můžete zavolat na mobil hlavního
vedoucího (bude po dobu konání tábora zveřejněn na webu). Velmi doporučujeme časté psaní pohledů, děti poštu
od Vás napjatě očekávají a často srovnávají, kdo jí má více.

Dále v případě nemoci, nebo úrazu, které brání dítěti v pokračování pobytu, jsou rodiče povinni si dítě na táboře
nejdéle do 24hod (v případě nakažlivé nemoci i dříve) vyzvednout a odvézt do domácího ošetřování. Nemocí se
myslí přenosné onemocnění, či jiné onemocnění, které brání dítěti v účasti na programu dlouhodobě. V případě
úrazu se jedná o úraz, kdy nejsme schopni zajistit režim stanovený lékařem.

Případné bližší informace Vám podá provozovatel tábora - Jiří PAUL - mobil 602 688 057, lépe email
tskoala@seznam.cz.

Případně pak pořadatel tábora a zároveň hlavní vedoucí - Tomáš BICAN - email vedouci.skoronice@seznam.cz.

Jiří PAUL a Tomáš BICAN
provozovatel tábora pořadatel tábora/hlavní vedoucí tábora

1) Praktikant = osoba, která před táborem dovršila 15 let, nedovršila však ještě 18 let. Praktikantů je na táboře zpravidla přijímáno 1-4 s tím, že přednost mají
praktikanti z předchozích let. Hlavní vedoucí není povinen přijmout každého uchazeče o tuto pozici. Tato osoba musí splňovat určité nároky – samostatnost,
zodpovědnost apod. o tomto rozhoduje hlavní vedoucí individuálně.
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Provozní řád tábora

Každý účastník zotavovací akce:
 se bude řídit ustanoveními vedení tábora, které jsou závazná.
 se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.
 se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.
 se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují

rodiče.
 provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora, a to

ani do nejbližšího okolí.
 je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.
 chrání přírodu živou i neživou.
 dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.
 svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho

oddílový vedoucí, nebo jiný pracovník tábora. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté
a v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

 nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému
oddílovému vedoucímu, který je povinen informovat neprodleně hlavního vedoucího a jeho zástupce.

 nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a
odpadky dává na určené místo.

 si uloží peníze a jiné cennosti do táborového trezorku u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti
nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou
odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována.

Každý účastník tábora dodržuje:
 zákaz konzumace hub, borůvek, malin a jakýchkoliv jiných lesních plodin bez výslovného souhlasu dospělé

osoby.
 zákaz konzumace potravin mimo jídelnu.
 zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.
 zákaz vstupu k vodě bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní

přítomnosti vedoucího. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně
smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení
táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.

 zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní
přítomnosti vedoucího.

 zákaz navštěvování cizích stanů bez souhlasu osob, které je užívají, po večerce striktní zákaz navštěvování
cizích stanů. Do všech stanů a chatek mají povolen přístup jen táboroví vedoucí.

 zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy v kuchyni smí pracovat pouze určená služba.
 zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek…
 nařízení používat jednorázovou roušku a desinfekci dle pokynů pracobvníků tábora.

V případě porušení těchto pravidel je provozovatel tábora oprávněn dítě z účasti na zotavovací akci, tj. letním táboře
vykázat a rodič je povinen neprodleně si dítě osobně na táboře vyzvednout (nejdéle do 24 hodin).
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Další opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19

Dokumentace dětí i táborových pracovníků:
 s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v době před zahájením tábora si vyhrazujeme možnost

požadovat předložení negativního výsledku antigenního testu, bez kterého by nebylo možné se tábora
účastnit (popř. i PCR testu, pokud by byl nezbytný z důvodu nařízení vlády či hygienické stanice)

 Bezinfekčnost bude rozšířena oproti předchozím letům o informace ohledně kontaktů v době několik dní
před táborem (toto bude zpracováno na základě aktuální situace a požadavků vládních nařízení, popř.
Nařízení hygienické stanice)

Pobyt na táboře:
 přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s tím, že v případě podezření na nákazu Covid-19 dítě podstoupí

test PCR (na základě lékařského doporučení, či nařízení hygienické stanice, stejnětak v případě podezření na
kontakt s nakaženou osobou

 Rádi bychom Vás, rodiče požádali o to, abyste nejezdili na návštěvy za svými dětmi. V případě nezbytné
potřeby se lze spojit telefonicky (prostřednictvím hlavního vedoucího tábora, nebo jeho zástupce).
Zabráníme tak případnému riziku zavlečení nákazy mezi účestníky tábora.

 Též přihlášením dítěte na tábor souhlasíte s tím, aby dítě dle pokynů všech pracovníků tábora (a zároveň
dle aktuálně platných nařízení) používalo jednorázovou roušku např. při cestě autobusem do/z tábořiště, či
při společném programu ve velkém stanu (hangáru). Tato bude po použití sbírána do k tomu určených nádob
na potenciálně kontaminovaný odpad. Bohužel není v našich silách zajistit potřebnou desinfekci a sterilizaci
roušek opakovaně používaných, a proto prosíme, aby děti tyto na tábor s sebou nevozili.

 Abychom předešli tomu, že některé děti nebudou mít vůbec, jiné málo roušek, zajistíme tyto všem v rámci
provozu tábora, stejnětak desinfekci na ruce (tato potřeba je pak zohledněna v navýšeném poplatku za účast
na táboře).

Předání dětí u autobosu:
 U autobusu budou děti předávány výhradně jejich jednočlenným doprovodem (tj. jedním zákonným

zástupcem). Prosíme o respektování tohoto nařízení. Eliminací počtu osob, které se naráz potkají, snižujeme
riziko přenosu nákazy.

Postup při výskytu nákazy Covid-19 na táboře:
 Při výskytu nákazy budeme postupovat dle domluvy s místní hygienickou stanicí a dalšími oprávněnými

orgány. Věříme, že tato situace nenastane, pakliže by se ale nákaza na táboře objevila, pak prosíme Vás,
zákonné zástupce dětí o co nejvyšší míru spolupráce. Chápeme, že to nemusí být snadná situace (i pro nás by
to bylo něco nového a nelehkého).

 V tuto chvíli nejsme schopni specifikovat přesný postup. Každopádně byste byli informováni o situaci a
postupu hromadně emailem, případně individuálně telefonicky.


