
Informace k letnímu táboru – Lipno – Nová Pec 

10. 7. – 17. 7. 2022 
 

Odjezd na tábor 

V neděli 10. 7. 2022 v 16.00 hodin z parkoviště u Tatranu 

 

Příjezd z tábora 

V neděli 17. 7. 2022 cca v 10.00 hodin na parkoviště u Tatranu 

 

Při nástupu odevzdejte:!!!  
 

Bez těchto dokumentů nebudou děti na tábor přijaty!!!  
  

 List účastníka!!! 

 Prohlášení zákonných zástupců!!! 

 Posudek o zdravotní způsobilosti!!! – kopii  

 (originál si ponechejte, platí 2 roky, možno použít na jiné akce)  

 Kartičku pojišťovny!!! – kopii  

 

 

 

 

SEZNAM VĚCÍ: 

 
 Hygienické potřeby: hřeben, mýdlo, žínku, 2 ručníky, kartáček na zuby, pasta na 

zuby, dezinfekce 

 Oblečení: spodní prádlo, 6 x ponožky, teplý svetr, teplou bundu, teplákovou 

soupravu, trička, šortky, plavky, tepláky nebo jiné sportovní oblečení, dlouhé 

kalhoty, sportovní obuv, gumovky, pláštěnka, obuv do chatek (pantofle, cvičky). 

Pokrývky hlavy (kšiltovky, šátek). Další oblečení dle uvážení rodičů. Neplavci 

musí mít plovací vestu!!! 

 Na spaní: teplé oblečení, SPACÁK, polštářek 

 Potřeby: zápisník (sešit nebo blok), pastelky, fixy, propisku, opalovací krém, svou 

nejmilejší hračku, batůžek na výlety, umělohmotnou láhev na pití na celodenní 

výlety, umělohmotný hrneček s ouškem na pití během dne, sluneční brýle, 

baterku, rybičku – nožík 

 Zákaz používání mobilních telefonů, tabletů aj.! Doporučujeme nedávat dětem 

s sebou na tábor! 

 Prosíme rodiče, aby děti na táboře nenavštěvovali. 

 Číslo kontaktního telefonu, na které můžete v době trvání letního tábora zavolat:  

603 944 706 - hlavní vedoucí tábora: Olga Michálková 

 

 

 

 

 



LIST ÚČASTNÍKA-LETNÍHO TÁBORA: LIPNO 2022 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jméno:………………………………………, 

 

narozeného: …………………………………………, 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 dítě do styku 

s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se letního tábora 

Lipno 2022 v termínu od 10. 7. 2022 do 17. 7. 2022. Jsem si vědom (a) právních důsledků, které 

by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V Prachaticích dne 10. 7. 2022 

 

                               ………………………………………………………………………………… 

     Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne, 

     kdy dítě odjíždí na letní tábor 

Adresy pobytu zákonných zástupců dítěte 

(rodičů) či jiných k péči o dítě pověřených osob dosažitelných v době trvání tábora. Kdo je 

oprávněn případně převzít dítě v době trvání tábora. 

 

1. Od ………………. do …………………... jméno, příjmení ………………………………. 

 

adresa ……………………………………… telefon …………………………………………. 

 

2. Od ………………. do …………………... jméno, příjmení ………………………………. 

 

adresa ……………………………………… telefon …………………………………………. 

 

Upozornění zákonných zástupců dítěte 
* U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou 

ovlivnit jeho účast na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem: 

 

…………….…………………………………………………………………………………… 

 

léky může užívat   *sám   - pod dohledem zdravotníka tábora 

 

*je  plavec  -  neplavec 

*je  alergik  - nealergik 

 

dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a 

respektuje všechny pokyny vedoucích. Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře 

nejsou z výchovných, a především z hygienických a zdravotních důvodů povoleny! 

 
V Prachaticích dne 10. 7. 2022 

 

                               ..………………………………………………………………………………… 

   Podpis zákonných zástupců dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na letní tábor 
*)Nehodící se škrtněte. 



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací 

akci, škole v přírodě, letním táboře, lyžařském výcviku 

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: ………………………………………. 

 

datum narození: ………………………………………….…………………… 

 

adresa – trvalé bydliště : ……………………………………………………….. 

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě, zotavovací akci, letního 

tábora 

 

a) je zdravotně způsobilé*)     b) není zdravotně způsobilé*) 

 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)......................................... 

*)Nehodící se škrtněte. 

Část B) Potvrzení o tom, že 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) ........................................................... 
 

 

 

 

 

datum vydání posudku 

 

 

 

podpis, jmenovka lékaře 

razítko zdrav. zařízení 

 
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho 

obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení 

vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické 

zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu. 

 
Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

 



PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

DÍTĚTE 
 

PROHLÁŠENÍ MUSÍ BÝT VYPLNĚNO A DATOVÁNO V DEN 

ODJEZDU NA TÁBOR  

A DÍTĚ JE ODEVZDÁ SPOLU S KOPIÍ O ZDRAVOTNÍ 

ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE A S KOPIÍ PRŮKAZU ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY! 

 

Prohlašuji, že   

 

dítě: .................................................................................................................. 

 

narozené dne: .................................................................................................... 

 

bytem trvale: ....................................................................................................... 

 

 nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem) 

 neprojevuje příznaky virového infekčního onemocnění (kašel, dušnost, 

ztráta chuti, čichu apod.)  

 není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech 

před odjezdem na letní tábor/na zotavovací akci do styku s fyzickou 

osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a 

ani mu není nařízeno karanténní opatření 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto 

prohlášení nebylo pravdivé. 
 

 

 

V .........................................................., dne  10. 7. 2022 

                                                                                                                                                                                          

Jméno a podpis zákonného zástupce: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Telefonické spojení pro případný kontakt v době konání tábora: 

Tel. do zaměstnání: .................................... Tel. domů: ...................................... 



TÁBOROVÝ ŘÁD 

 
1. DOBŘE MÍNĚNÝ ÚVOD  

 
čl. 1 Na tábor jsme všichni přijeli dobrovolně a proto, abychom si pobyt zde užili. 

Chceme se tady mít dobře, a proto se chovej tak, aby ses tak cítil nejen ty, ale i všichni 

ostatní-všichni táborníci, vedoucí i praktikanti. Pokud budeš mít pocit, že se ty, nebo kdokoliv 

další na táboře dobře nemá, neboj se s tím svěřit buď svému vedoucímu, praktikantovi, nebo 

hlavnímu vedoucímu tábora.  

čl. 2 Poslouchej a řiď se radami svého vedoucího, i ostatních vedoucích a praktikantů 

na táboře-myslí to s tebou dobře. Dodržuj i veškerá doporučení, příkazy a zákazy vedoucích – 

mají za tebe zodpovědnost. 

 čl. 3 Dodržuj zásady slušného chování, dodržuj tento „Táborový řád“. Udržuj své věci 

v pořádku, ať neomezuješ své spolubydlící. Dodržuj základní hygienické návyky.  

 

 

 

2. CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ  
 

čl. 1  

• táborník se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních.  

• chování táborníka odpovídá mravním, ale i právním pravidlům  

• samozřejmý je zákaz fyzického, či psychického ubližování ostatním účastníkům tábora-

především nebudu si dovolovat na mladší a slabší.  

• šikana je důvod k vyloučení z tábora  

• mluvit na táboře sprostě je také prohřeškem proti tomuto řádu.  

• táborník nepoužívá předměty, které nejsou jeho bez vědomí jeho vlastníka. Takové chování 

může být hodnocené jako krádež a ta je důvodem k vyloučení.  

• za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese vedoucí 

jakoukoliv odpovědnost.  

• táborníkům je zakázáno mít během celého pobytu u sebe (nebo v chatce) nůž. Ten hned 

první den vybere oddílový vedoucí a uschová u sebe. Vydává ho pouze při činnostech, při 

kterých je nůž potřeba.  

• táborníkům je zakázáno mít během pobytu u sebe zápalky, či zapalovač.  

 

 

čl. 2  

• táborník pečuje o svěřený táborový materiál a používá jej k účelu, pro který je určen.  

• poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.  

• táborníkům se zakazuje, jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.  

• úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce 

nahradit.  

 

čl. 3  

• náš tábor pořádáme uprostřed přírody, a tak se k ní všichni chováme ohleduplně, neničíme ji 

a neohrožujeme  

• táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatě (pokoji), v prostoru tábořiště a jeho 

okolí  



• odpadky odhazujeme pouze do nádob k tomu určených  

• na našem táboře třídíme odpad, proto používej jednotlivé koše podle jejich účelu  

 

 

3. POHYB TÁBORNÍKŮ  
 

čl. 1 Pohyb táborníků v tábořišti  

• táborník se smí pohybovat ve všech společných prostorách tábořiště, s kterými byl seznámen  

• návštěva cizí chaty (pokoje) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných 

v této chatě (pokoji). 

 

Čl. 2 Pohyb táborníků mimo tábořiště 

• táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího.  

• po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat 

jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného 

prostoru je zakázáno-je to důvod k vyloučení z tábora.  

• při koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. 

 

 

4. ČINNOST NA TÁBOŘE  
 

čl. 1  

• Táborník je povinen dodržovat denní režim  

• Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích. 

• V rámci fair-play jednání se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za 

následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků. 

• při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí 

vedoucího oddělen od příslušné skupiny.  

• Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby 

nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.  

 

 

čl. 2  

• Táborníkům se doporučuje nebrat s sebou na tábor mobilní telefon.  

 

 

5. PÉČE O ZDRAVÍ A STRAVOVÁNÍ 
 

čl. 1 Péče o zdraví  

• táborníkům se přísně zakazuje během pobytu požívání alkoholických nápojů, kouření 

a jakékoliv experimentování s dalšími omamnými látkami  

• všichni účastníci pobytu, včetně táborníků, chrání zdraví své i ostatních. V případě 

jakéhokoliv zranění, či onemocnění je povinen toto nahlásit vedoucímu, nebo přímo 

táborovému zdravotníkovi  

• přímo táborovému zdravotníkovi hlásím KAŽDÉ klíště  

• v případě závažnějšího onemocnění bude po domluvě hlavního vedoucího s lékařem 

ukončen táborníkovi pobyt  

• táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla (včetně mytí rukou, čištění zubů, 

převlékání špinavého prádla a jeho oddělení od prádla čistého apod.). Využívá určené WC ke 

svému účelu, a to i během noci – vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno  



• Zákonní zástupci jsou povinni táborníkovi zajistit odpovídající vybavení, které mu umožní 

spokojeně, pohodlně, naplno a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého 

počasí (spacák odpovídající i výkyvům od průměrných sezónních teplot, vhodnou 

a pohodlnou obuv, dostatečné množství vhodného oblečení a prádla, pláštěnku, láhev na pití 

(podrobněji viz seznam věcí)  

 

čl. 2 Stravování  

• strava se poskytuje 5 až 6 x denně, pití je k dispozici volně během celého dne v určené 

nádobě  

• táborníci se na pokyn shromáždí v jídelně a zde dbají pokynů dozorujícího vedoucího 

a pracovníků kuchyně.  

• Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je 

z hygienických důvodů povinen zkonzumovat je nejpozději druhý den po příjezdu. 

• K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou 

táborníkům neustále a kdykoliv přístupné.  

• Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno 

konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny, točené zmrzliny, 

lesní plody, houby apod.), zejména při výletech a návštěvách koupaliště.  

• Pokud má táborník i přes bohatou stravu na táboře hlad, domluví se svým vedoucím 

a nějaké řešení najdeme.  

 

 

 

 

6. OSTATNÍ PRAVIDLA  
 

čl. 1 Návštěvy  

• Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná 

pouze s výslovným souhlasem hlavního vedoucího).  

 

čl. 2 Porušení táborového řádu  

• Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může 

vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, bez náhrady za zbývající pobyt. 

V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen 

táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.  

 

čl. 3 Předčasné ukončení pobytu  

• Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným 

zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka 

odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na 

vlastní náklady.  

 

čl. 4 Účinnost „Táborového řádu“  

• tento „Táborový řád“ nabývá účinnosti 8. 7. 2022 

  

 

Činnosti a provoz letního tábora se budou dále řídit Hygienicko-protiepidemickými 

opatřeními, které vydalo ministerstvo zdravotnictví pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 

2022. 

 


