
INDIÁNSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA BYDLINĚ

TERMÍN : pondělí 24 – pátek 28.7.2017

na adrese: Těšíkov  659E,  Šternberk  785 01

PROVOZ A REŽIM TÁBORA

Většinu času prožijeme venku v indiánské vesnici s týpí a blízkém okolí. Za velmi 
nepříznivého počasí máme útočiště ve společenské místnosti zděné budovy. Budeme 
tvořit a hrát si v přírodě. Vyrobíme si spoustu věcí. Budeme kreativní.

Cena za celý termín: 1500,-Kč/ dítě. V ceně je zahrnuto:
- oběd (vegetariánská strava), pití
- odpolední svačina, pití
- pomůcky pro hry a tvořivou činnost
- lektorné

Pro dětí od 4 – 12 let.

Provozní doba je 8.oo – 16.oo hod.

Předání dítěte je od 8.00 – 8.45 hod. Po skončení programu si rodiče  vyzvednou dítě od 
15.30 - 16.00 hod. Jiný čas pro vyzvedávání dítěte je možný po předchozí domluvě.

Stravování
Každé dítě si nosí vlastní dopolední svačinku a pití v uzavíratelné láhvi.
Oběd a odpolední svačinku zajistíme. 

Předpoklady pro přijetí dítěte do tábora
Přijímáme pouze děti, které jsou samostatné v sebeobslužnosti nejen při hygieně, ale i při 
převlékání, obouvání, stravování.
Pro bezpečnost VŠECH, musí být dítě schopné akceptovat provozní řád tábora.

Povinnosti dětí a důležitá pravidla
Pro společný pobyt, jsou důležitá pravidla, která se děti naučí a dodržují:
 Děti jsou vedeny k vzájemné spolupráci a respektu.
 Děti se pohybují pouze v dohledu lektora a neopouštějí zázemí tábora bez dozoru.
 Děti se naučí co dělat v případě možného kontaktu volně se pohybujících zvířátek – 

pejsků, kočiček či mláďat lesní zvěře, … .
 Děti se naučí, že bez dozoru lektora nesmí v lese sbírat a jíst žádné plody.
 V lese neodhazuji odpadky ani zbytky svačinek a odnáší si je s sebou .
 Dále se děti učí chovat ohleduplně ke všem formám života – stromům, mechovým 

porostům, květinám, a že houby zkoumáme jen pohledem, … .
 Živé tvory necháváme naživu – nekopeme a neboříme mraveniště, … .

Bezpečnost
Za bezpečnost zodpovídá lektor po celou dobu přítomnosti dítěte na táboře.



Lektor má plně vybavenou lékárničku, v případě potřeby ji použije.
V krizové situaci zajistí lektor lékaře nebo záchrannou službu a informuje telefonicky 
rodiče.
Nezajišťujeme úrazové pojištění, proto doporučujeme dítě připojistit! 
Účast na táboře je na vlastní nebezpečí.

Vybavení každého dítěte
K povinnému vybavení patří kvalitní oblečení vhodné do lesa, vrstvené tzv.„cibulovité“ 
oblečení, které odpovídá aktuálnímu počasí.
Pevné kotníkové boty nejlépe s membránou.
Vak nebo taška na náhradní oblečení, pláštěnku, holínky – tyto budou uloženy v zázemí 
pro případnou potřebu použití. Případně pokud máte karimatku, deku na hraní v týpí – 
může, ale nemusí být. 
Světlé tričko na batikování, ostatní potřeby zajistíme.

Do batůžku:
Svačinku na dopoledne (pečivo, ovoce, zelenina) a pití (uzavíratelnou láhev s nápojem), 
krém na opalování.

Časový harmonogram:
8.00 – 8.45 předání dětí lektorům
8.45 – 9.00 přivítání „Ranní kruh“
9.00 – 12.20 aktivity dle programu
9.45 – 10.00  svačina
12.30 – 13.00 oběd
13.00 – 15.30 odpolední program
15.15 – 15.30 svačina
15.30 – 16.00 předání dětí rodičům

Dítě musí být zdravé a zdravotně způsobilé.
Na určené místo i z něj dítě dopraví rodiče na vlastní náklady.

Při nástupu  na tábor rodiče odevzdají:
-  prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti, které není starší než jeden 
den (viz níže).
- léky pro dítě s uvedeným dávkováním
- průkaz zdravotního pojištění nebo jeho kopii
- zaplatí za 5 denní příměstský tábor 

Je třeba vzít na vědomí, že dítě přijde do kontaktu s hospodářskými zvířaty-koně, kočky, 
psi.
Za ztráty cenností a jiných věcí (mobilní telefony, řetízky…)organizátor akce neručí, 
doporučujeme je na tábor nebrat. 



...........................................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCU O ZDRAVOTNÍ ZPUSOBILOSTI
(Nesmí být starší než jeden den před nástupem na tábor.)

Prohlašuji, že lékař nenařídil dítěti…………………………………………
narozenému………………….., zdravotní pojišťovna…………………….
změnu režimu.

Dítě nejeví známky akutního onemocnění jako je průjem nebo teplota a okresní hygienik nenařídil 
karanténní opatření. Není též známo, že by dítě přišlo do styku s osobami nakaženými infekční 
nemocí. Dále prohlašuji, že dítě:
nemá vši ani hnidy, může přijít do styku s hospodářskými zvířaty a je schopno se účastnit tábora bez 
omezení.

Léky, které dítě v současnosti užívá a jejich dávkování:

…………………………………………………………………………………………………

Ve……………………     Dne……………….        podpis zákonného zástupce………………
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