JT Na Bělici 2019
založe no
1990

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TÁBOŘE
Termín:

9. – 16. února 2019 (Praha 1 až 5, Praha 11 až 13, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná)

Místo
pobytu:

Chata „Na Bělici“ u obce Kaliště na Vysočině, 8 km severozápadně od Humpolce.
Chata má charakter horské chalupy, stojí na samotě u lesa u Koberovického
potoka, uprostřed rozsáhlého arboreta. V chatě je oddělené sociální zařízení se
sprchami, teplou vodou a ústřední vytápění včetně sušárny oděvů. Nechybí ani
společenské místnosti s krbem, plně vybavená kuchyně s velkou jídelnou.

Forma:

klasický jarní dětský tábor pro cca 40 dětí ve věku 6-16 let,
děti jsou rozděleny do smíšených 3 - 5 oddílů,
tábora se účastní 6 dospělých osob,
vaří kvalifikovaný kuchař, samozřejmá je účast kvalifikovaného zdravotníka,
děti v rámci služby pomáhají při přípravě stravy i s úklidem tábora

Program:

Celotáborová hra „Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese“, obsahuje
spoustu zajímavých her a soutěží v chatě i na
sněhu,
poznávání
přírody,
tábornické
dovednosti, výlety do okolí, noční stezku
odvahy, sáňkování, sněhové bitvy, legraci,
napětí i dobrodružství.

Cena:

3990,- Kč (pro sociálně slabší rodiny sleva 400,-Kč)
zahrnuje ubytování, dopravu z Prahy do místa
pobytu a zpět, stravování - plnou penzi,
nepřetržitě zajištěný pitný režim, zdravotnický
dozor, oblíbené vedoucí, zajištění programu
a odměny do soutěží. V případě, že platbu
bude hradit Váš zaměstnavatel, můžeme Vám
zaslat i fakturu (uveďte nejlépe hned při
objednávání tábora).

Doprava:

autobusem z Prahy / do Prahy

Adresa:

chata Na Bělici, 394 51 Kaliště
okr. Pelhřimov, kraj Vysočina

Telefon:

602 887 514
V době konání tábora je spojení zajištěno mobilním telefonem, který má
k dispozici hlavní vedoucí. Upozorňujeme však, že spojení je určeno výhradně
k řešení naléhavých a výjimečných situací (onemocnění apod.). Navíc v místě je
velmi špatný signál a spolehlivě fungují pouze zprávy SMS.

Rozsáhlou FotoGalerii z našich předchozích táborů najdete na našich stránkách:
http://www.srubak.cz/fotogalerie/

ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE
Provozovatel:

Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB®, z.s.
Nuselská 66, 140 00 Praha 4, IČO: 49628984
tel.: 261 210 006, mobil: 602 887 514
e-mail: srubak@srubak.cz, web: www.srubak.cz

Přihlašování dětí není nijak časově omezeno. Kapacita tábora je však omezená, a proto
doporučujeme s přihlašováním dětí neotálet.
Předběžná rezervace:
Na adrese: Turisticko - tábornický oddíl SRUB®, Nuselská 66, 140 00 Praha 4 – Nusle
nebo na telefonu: 261 210 006 (úterý až čtvrtek 9-18 hod.)
nebo na mobilu: 602 887 514 (pondělí až neděle 9-20 hod.)
nebo na webovém formuláři na adrese http://srubak.cz/tabory-a-akce/jarni-tabor/#objednavka
Závazná rezervace:
Závazná rezervace bude provedena v okamžiku, kdy doručíte osobně nebo poštou na adresu
organizace Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, Nuselská 66, 140 00 Praha 4
(úterý až čtvrtek 9-18 hod.) správně vyplněnou „Závaznou přihlášku“ dítěte s námi uvedeným
evidenčním číslem a fotokopii dokladu o zaplacení. Evidenční číslo a termín uzávěrky získáte
při předběžné rezervaci. V případě zaslání dokladů poštou je třeba počítat s dobou doručení.
Platba tábora:
- bankovním převodem na náš účet 0123164339, kód banky 0800. Jako variabilní symbol
platby (VS) uveďte vždy evidenční číslo, které jste obdrželi při předběžné rezervaci.
nebo
- platbu je možno provést i hotově v pokladně organizace Turisticko - tábornický oddíl dětí a
mládeže SRUB, Nuselská 66, 140 00 Praha 4 (úterý až čtvrtek 9-18 hod.)
V případě, že platbu bude hradit Váš zaměstnavatel, můžeme Vám zaslat i fakturu (uveďte
nejlépe hned při objednávání tábora).
Informace pro převod peněz do České republiky ze zahraničí (bankovní spojení):
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0123164339 / 0800
IBAN: CZ37 0800 0000 0001 2316 4339
Swiftový kód BIC: GIBACZPX
Stornopoplatky:
- V případě zrušení poukazu bude z finančních prostředků vráceno 90% z ceny poukazu.
- Pokud bude neúčast oznámena méně než čtrnáct dní před nástupem na dětský tábor,
z finančních prostředků bude vráceno 70 % z ceny poukazu. To se nevztahuje na rodiče,
kteří zajistí za své dítě náhradu.
- V případě odjezdu dítěte z dětského tábora bude vráceno 70 % z ceny poukazu snížené
o poměrnou část délky uskutečněného pobytu dítěte.
Informace dětského lékaře a Prohlášení zákonných zástupců:
odevzdáte vyplněné až při odjezdu dítěte na tábor. Nezapomeňte však, že tyto formuláře
obsahují i potvrzení lékaře, které pravděpodobně neseženete v předvečer tábora. Bez těchto
formalit nemůžeme Vaše dítě přijmout na tábor!
Sraz:
Návrat:

sobota 9. února 2019 ve 13:00 hodin na parkovišti Nádraží Smíchov, Praha 5,
stanice metra Anděl (roh ulic Radlická a Za Ženskými domovy, parkoviště firmy Vinci
Park). Mapa zde: http://www.mapy.cz/s/97eS
sobota 16. února 2019 v 12:15 hodin tamtéž.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
Tento seznam považujte pouze za orientační návod, jak na nic nezapomenout. Prosíme,
dohlédněte, aby si děti braly s sebou jen to, co opravdu potřebují. Řetízky, přehrávače,
fotoaparáty, digitální hry a jiné cennosti a elektronické vymoženosti ať nechají rozhodně doma.
Zvlášť důrazně prosíme, abyste dětem na tábor nedávali mobilní telefony!
Veškeré věci zabalte dětem do batohu. Zvláště u menších dětí doporučujeme, aby byly
přítomny balení - budou vědět, co s sebou mají i kde to mají hledat. Ubytování je na samotě
v horské chatě, ke které bývá cesta v zimě často neprůjezdná a účastníci tábora musejí pak jít
od státní silnice cca 1 km pěšky. Z tohoto důvodu doporučujeme jako zavazadlo batoh.



























spací pytel
1x kalhoty dlouhé
1x pláštěnka do deště
1x čepice
1x tepláková souprava
1x pyžamo (nebo tepláková souprava na spaní)
1x teplý svetr
2x tričko
1-2x košile nebo triko s dlouhým rukávem
spodní prádlo v dostatečném množství
kapesníky
1x pevná turistická obuv (teplá)
1x zimní boty
1x zimní kalhoty
1x šála
2x rukavice
ručník
batůžek na jednodenní výlet
přezůvky do budovy
1x láhev na čaj (absence této drobnosti dokáže dětem znepříjemnit výlety)
poznámkový blok a psací potřeby
pytel na špinavé prádlo
toaletní potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, toaletní papír, šampon na vlasy,
hřeben)
šátek na hry a baterku
kapesné cca 200,- Kč
vzhledem k programu doporučujeme, aby si, kdo má, vzal boby, pekáč či jiné
sněhoposunovadlo.

Vážení rodiče (zejména menších dětí), při odjezdu na tábor nám můžete odevzdat dopis
nebo pohledy, které Vašemu dítěti předáme, bude-li mít pláč na krajíčku. Občas se totiž stane,
že se korespondence zatoulá a některé z dětí tak nedostane delší dobu z domova žádnou
zprávu, nebo se dítěti začne stýskat, protože třeba nemělo úspěšný den nebo se pohádalo
s kamarádem. Včas doručený dopis mu pozvedne náladu. Děkujeme.





Dovolte ještě několik rad na závěr:
toaletní potřeby je dobré mít pohromadě v nějaké taštičce
boty (na výlety) by měly být dobře vyšlapané a pohodlné
pokud bude mít Vaše dítě všechny věci podepsané (označené), snáze je při ztrátě nalezne a
identifikuje
doporučujeme dát dítěti písemný seznam věcí, které má s sebou

URL: www.srubak.cz

e-mail: srubak@srubak.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA dítěte do dětského tábora
Údaje na této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele tábora
Místo konání: chata Na Bělici, 394 51 Kaliště, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina
Termín konání: 9. - 16. února 2019
Evidenční číslo: bude Vám přiděleno
při předběžné rezervaci
Jméno a příjmení: ............................................................................. narozen(a): ......................
Bydliště: ......................................................................…….….......... Dítě je plavec: ANO - NE *)
PSČ: .....................

Telefon: ........................................

Rodné číslo: .......................................

Třída ZŠ: ..............

Adresa školy: ................................................................................................

U které zdrav. pojišťovny je dítě pojištěno: .....................................................................................
Adresa rodičů v době trvání tábora: ...............................................................................................
U svého dítěte upozorňujeme na (brýle, rovnátka, kontaktní čočky, léky, atypickou povahu atd):
..................................................................................……………………………………….................
.........................................................................................................................................................
Dítě je alergické na (konkrétně): .....................................................................................................
Dítě odmítá tato jídla: ……………………………………………………………………………………..
Dítě má zájmy, záliby, koníčky, sport: …………………………………………………………………..
Jméno otce: ................................…........

Jméno matky: .....................................................

Tel. do zam.: ...........................................

Tel. do zam.: ......................................................

Veškeré další informace je možno Vám zasílat i na e-mail: ...........................................................
Dítě má sjednáno vlastní úrazové pojištění:




ANO - NE *)

V případě zrušení poukazu bude z finančních prostředků vráceno 90% z ceny poukazu. Pokud bude
neúčast oznámena později než čtrnáct dní před nástupem na tento dětský tábor, z finančních
prostředků bude vráceno 70 % z ceny poukazu.
V případě odjezdu dítěte z dětského tábora bude vráceno 70 % z ceny poukazu snížené o poměrnou
část délky uskutečněného pobytu dítěte.
Vybrané fotografie pořízené na akcích T.T.O. SRUB budou prezentovány na webových stránkách
organizace a v informačních materiálech organizace. Pokud zákonný zástupce dítěte nesouhlasí se
zveřejněním fotografie svého dítěte, je třeba, aby tento nesouhlas oznámil T.T.O. SRUB písemně.

*) nehodící se škrtněte

V ......…..........……..... dne .......…….............
zde nalepit kopii kartičky
zdravotní pojišťovny
dítěte

..............................…………........……………
podpis zákonného zástupce

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Evidenční číslo posudku:

Variabilní symbol platby: .......................................

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: ..........................................................................
Adresa sídla poskytovatele: .......................................................................................... IČO: ...............................
Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: .................................................................................
Datum narození posuzovaného dítěte: ..................................................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu posuzovaného dítěte: ............................................................................................
2. Účel vydání posudku

jarní dětský tábor

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 dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun apod.): .............................................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ...............................................................................
Podpis oprávněné osoby: ...................................................
Datum vydání posudku: .............................. Jméno, příjmení a podpis lékaře: .....................................................
razítko poskytovatele zdravotních služeb

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že dítě (jméno a příjmení) ....................................................................... narozen ..............................
bytem .................................................................................... je zdravotně způsobilé k účasti na dětském táboře
a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky
nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na dětský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Praze dne (den nástupu na dětský tábor):
Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne nástupu dítěte na tábor .....................................................................

