
SEZNAM POTŘEB NA LETNÍ TÁBOR

PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY !!!
SPACÍ PYTEL, řádně označený jménem !!!

Hygienické potřeby:
• kartáček na zuby • šampon
• zubní pasta • hřeben
• mýdlo v pouzdře • toaletní papír
• krém na obličej • 2 ks ručníků
• opalovací krém • přípravek proti 
• kelímek komárům a klíšťatům

(např. REPELENT
NE VE SPREJI!!)

Osobní potřeby :
• prádlo dle potřeby • košile - flanelová
• ponožky dle potřeby • kapesníky (papírové)
• teplé ponožky • 4 trička
• svetr • plátěná čepice
• dlouhé kalhoty • plavky
• kraťasy • pláštěnka
• pohodlná turistická obuv • oblečení na spaní
• sportovní obuv • tepláková souprava
• gumáky • punčocháče
• větrovka

sáčky na špinavé prádlo
•

• psací potřeby • cestovní láhev
• šicí potřeby • kapesné
• baterka + náhradní baterie • malý batoh na záda
• polštářek • šátek
• malý kapesní nožík • Plechový/ plastový hrnek
• ešus, nebo malý kastrol na

jídlo + lžíce
•

UPOZORNĚNÍ
Kufr nebo taška musí být označeny jmenovkou (kufr 
je praktičtější). Seznam potřeb nalepte na víko kufru.
Dětem dejte přiměřené kapesné. Nedovolte  dětem
brát na tábor cenné věci (šperky, magnetofony,
mobilní telefony apod,), za případnou ztrátu či 
poškození  neručíme! Není třeba také vybavovat děti zásobami jídla. 
Přebytečné jídlo bude z hygienických důvodů zabaveno.



DÍL 3. INFORMACE PRO RODIČE

Letní tábor se uskuteční  na skautské táborové základně kousek za Vítkovem,
nedaleko Klokočůvku. Základna je v Údolí hada u řeky Odry.

     Ubytování  ve stanech (po dvou) se zpevněnými střechami. K dispozici budeme
mít krytou jídelnu + další stany v případě nepřízně počasí. 

     Táborová  základna  je  bez elektřiny,  nutno mít  dobrou  baterku  +  náhradní
baterie.  Základna je  u řeky Odry,  vybavte prosím děti  TEPLÝM oblečením a
spacákem!!

   Pro děti  je připraven zajímavý  program plný zálesáckých dovedností,  divadla,
koupání, zpívání u ohně, sportování, přespání pod širákem a spousta další zábavy. 
Našim  hlavním  cílem  je  poskytnout  dětem  bezpečné  prostředí  vybízející  k
sebepoznávání a objevování svých doposud nepoznaných schopností. 

Termín :    15. 8. - 22. 8. 2020
Cena pobytu:  2400,- Kč

Platba bezhotovostně:
Účet: Fio – 2701725695/2010, 
Variabilní symbol - uveďte den a měsíc narození vašeho dítěte bez tečky, do
zprávy  pro  příjemce  uveďte  počáteční  písmena  jména  a  příjmení  dítěte,  za
kterého  platíte. 

Kopřivnice - Platba v hotovosti + vyzvednutí/odevzdávání přihlášek: 
A) Do rukou Michala Rašky – tel: 790 232 245 (po předchozí domluvě)
B) Do rukou Pavla Obrátila – MU Kopřivnice, odbor stavební, 5. patro
č. dveří 542.

Nový Jičín - Platba v hotovosti + vyzvednutí/odevzdávání přihlášek: 
Do rukou Adriany Petřekové – tel: 732 433 754 (po předchozí domluvě)

      
Odevzdání přihlášky E-mailem: 
Oskenujte  vyplněnou  přihlášku  Díl  1.,  odešlete  na  E-mail:  spolek.mascas@seznam.cz,
originál  přihlášky-  Díl  1.  odevzdejte  společně  s Dílem  2.  a  kopií  průkazu  zdravotní
pojišťovny při odjezdu na tábor. 

Přihlášení je kompletní po zaplacení alespoň 50% z ceny. Doplatek do PLNÉ ceny nutno
odeslat/odevzdat do 31. 5. 2020. 

Storno podmínky naleznete na webu: http://www.mascas.cz/tabor.htm

Sraz účastníků v KOPŘIVNICI je v sobotu 15. 8. 2020 v 8:30 hodin v parku Dr. E. Beneše
v Kopřivnici. Odjezd 8:50.

Sraz  účastníků  v NOVÉM  JIČÍNĚ je  v sobotu  15.  8.  2020  v 9:15  hodin  u  školy
Tyršova v Novém Jičíně.  

Příjezd bude dne 22. 8. 2020 do NJ u ZŠ Tyršova mezi 14 a 15 hod., do Kopřivnice
mezi 14:30 a 15:30 park E.B.  Upřesnění na webu.

Užívá-li  dítě  léky,   je  třeba  vše  uvést  v přihlášce  a  při  odjezdu  informovat
zdravotníka. Totéž platí o nevolnosti v autobuse.   
       
Informace podává:
Bc. Michal Raška 790 232 245
Spolek „Máš čas?“, z.s.
Web: http://www.mascas.cz/tabor.htm
E-mail: spolek.mascas@seznam.cz
       

    Adresa pro zasílání dopisů na tábor: 
COOP, 
Heřmánky 279
742 35  Heřmánky
okres Nový Jičín,

Telefon  na  tábor:   790 232 245 (pouze  v době   odpoledního  klidu  mezi
13:00 a 14:00).

RODIČE, PROSÍME: NENAVŠTĚVUJTE TÁBOR!
Děti bez vás chvíli vydrží.
Příjezdem dětem příliš nepomůžete, loučení bývá těžké a ostatní děti jsou
pak smutné.
Děkujeme!
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    DÍL 1. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na letní tábor 15.- 22. 8. 2020 

Jméno a příjmení dítěte __________________________Rodné číslo:_ _______________

Bydliště:_________________________________________________________
             
Zdravotní pojišťovna:  _____________________________________________ 

Dítě je……….plavec – neplavec (nehodící se škrtněte)

Dítě chce spát ve stanu s:___________________________________________

Jídlo (správné zakroužkujte): jí vše      nejí maso        bezlepková   bez mléčná
                                                                    dieta       dieta

Specifické chování, či potřeby dítěte (lze sdělit ústně hlavnímu vedoucímu 
tábora):_________________________________________________________

_______________________________________________________________

Jméno a přímení 1. zákonného zástupce: 

_________________________________Telefon:________________________

Jméno a příjmení 2. zákonného zástupce: 

_________________________________Telefon:________________________

E-mail na rodiče:__________________________________________________

Storno podmínky: 30 dnů před akcí – 10% z ceny tábora nevracíme
Za každý další den se připočítávají - 2% z ceny nevracíme
Odřeknutí v den odjezdu – 75% z ceny tábora nevracíme.
Nenahlášení do dne odjezdu – poplatek se nevrací (Více na webu)

Všechny osobní  i  citlivé údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady Evropské unie č. 2016/679 – GDPR, a to pouze pro účely konání tohoto tábora. 
Souhlasím s pořizováním a uchováváním fotografií a videozáznamů za účelem zdokumentování akce
pro propagaci a prezentaci.  Nehodící se škrtněte:      ANO          NE                            Více na webu:
http://www.mascas.cz/tabor.htm

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro potřeby organizace tábora. Souhlasím se storno
podmínkami výše §a přihlašuji dítě závazně. 

V__________________dne___________

Podpisy zákonných zástupců: _____________________________________________________
   

DÍL 1. POKYN LÉKAŘKY/LÉKAŘE

Jméno a příjmení dítěte:

____________________________________________________________

Rok narození__________________________________________________

ZÁVAZNÝ POKYN LÉKAŘE/LÉKAŘKY DÍTĚTE

Zdravotní stav dítěte:

Dítě bylo očkováno:                                    Alergie:

Prodělané choroby:                                    Dítě užívá tyto léky:

Omezení zátěže:                                                                               

Potvrzuji, že se dítě může zúčastnit letního tábora:

  ________________                      _____________________
           Datum                                Razítko a podpis lékaře

http://www.mascas.cz/tabor.htm


DÍL 2. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte:

__________________________Rok. Narození:_________________

Bydliště:_______________________________________________

Prohlašuji,  že  ošetřující  lékař  nenařídil  dítěti  změnu  režimu.
Dítě   nejeví  známky  akutního  onemocnění    (průjem,  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. Dítě  je  schopno
účastnit se  letního tábora v  termínu   od  15. do 22. 8. 2020.
Jsem si vědom(a) právních i  finančních následků, které by mě
postihly,   kdyby  toto   prohlášení nebylo  pravdivé.

Současně  sděluji,  že  je  mi  známo,  že  každý  účastník  pobytu
podléhá  pobytovému  řádu  a  podrobuje  se  všem  pokynům
vedoucích, a že nedodržení pobytového řádu může být trestáno i
vyloučením z pobytu.

V ___________________dne ________________

_____________________________________
Podpisy zákonných zástupců dítěte ze dne,
kdy dítě odjíždí na letní pobytový tábor.

DÍL 2. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Jméno a příjmení dítěte:

__________________________Rok. Narození:_________________

Bydliště:_______________________________________________

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu  režimu.  Dítě
nejeví známky  akutního onemocnění   (průjem, 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. Dítě  je  schopno účastnit se  letního tábora v
 termínu   od  15. do 22. 8. 2020. Jsem si vědom(a) právních i
finančních  následků,  které  by  mě    postihly,    kdyby   toto
prohlášení nebylo  pravdivé.

Současně  sděluji,  že  je  mi  známo,  že  každý  účastník  pobytu
podléhá pobytovému řádu a podrobuje se všem pokynům vedoucích,
a že nedodržení pobytového řádu může být trestáno i vyloučením
z pobytu.

V ___________________dne ________________

_____________________________________
Podpisy zákonných zástupců dítěte ze dne,
kdy dítě odjíždí na letní pobytový tábor.


