LDT Maracaibo, z.s.
IČO: 433 82 614
www.maracaibo.cz
kontakty:
Anna Kovářová
– tabor.maracaibo@seznam.cz, 773 877 018 (hlavní vedoucí)
Tereza Laštovičková
– 731 244 069 (finance, platby, faktury, …)
_________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat závaznou přihlášku pro Vaše dítě na LDT Maracaibo a poděkovat Vám tak za přízeň,
kterou nám zachováváte.
Prosíme Vás o řádné vyplnění přihlášky, kterou odevzdá dítě při nástupu do autobusu, popř. při příjezdu
na tábor. Je to z důvodu NUTNOSTI PODPISU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. Stejně tak Vás prosíme o včasné
uhrazení celé požadované částky za tábor. Ulehčí nám to přípravu tábora a usnadní jednání s kontrolními
orgány.
Tábor má omezenou kapacitu a je vhodný pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ včetně. Doplňující informace o táboru
získáte
na
našich
webových
stránkách
www.maracaibo.cz
nebo
na
e-mailové
adrese
tabor.maracaibo@seznam.cz. Prosíme, využívejte telefonní kontakty pouze v závažných případech.
Z pracovních důvodů nejsme v průběhu roku schopni Vaše dotazy vždy plně telefonicky zodpovědět. Děkujeme!

TERMÍN KONÁNÍ TÁBORA: SOBOTA 20. 7. 2019 – PÁTEK 2. 8. 2019
CENA TÁBORA: 3 200 KČ
Dítě se stane přihlášeným v momentu, kdy bude vyplněna online registrace a uhrazen pobyt na účet
156428791/0600, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Celá částka musí být uhrazená nejpozději
DO KONCE ČERVNA daného roku. Kapacita tábora je naplňována dle data připsání příslušné částky na náš
účet.
Mnozí z vás také žádají o příspěvek zaměstnavatele nebo příslušný odborový svaz. V takovém případě Vám
rádi na požádání vyhotovíme fakturu. Kontaktujte, prosíme, naši pracovnici Terezu Laštovičkovou.
Uhrazená platba za tábor je vratná pouze v případě, že dítě nemůže nastoupit na tábor z důvodu onemocnění
(nutné neprodleně nahlásit hlavnímu vedoucímu a předložit potvrzení lékaře!). V případě, že dítě onemocní na
táboře a bude jej muset kvůli léčbě opustit, vrací se vždy poměrná část platby. Pokud dítě ukončí pobyt na táboře
dříve z jiných než zdravotních důvodů (vyloučení z důvodu nevhodného chování, ukončení na vlastní žádost, …),
peníze není možné vrátit.

INFORMACE O TÁBOŘE
Děti jsou ubytovány po 2 ve stanu s podsadou a pevnou dřevěnou podlážkou. Do tábora není zavedena
elektrická energie, k mytí se používá pitná voda, sprchování teplou vodou je zajištěno vojenskými polními
sprchami dle potřeby. Děti se stravují minimálně 5x denně. Tábor splňuje přísná hygienická kritéria a je
každoročně kontrolován příslušnými kontrolními orgány. O dění v táboře se stará kolektiv zkušených vedoucích
a instruktorů, kuchařů a zdravotní sestry.

ZRUŠENÍ NÁVŠTĚVNÍHO DNE
Po pozitivních zkušenostech z minulých let jsme se opět rozhodli ZRUŠIT NÁVŠTĚVNÍ DEN. Prosíme,
respektujte tuto skutečnost. Hlavně nejmenší děti nesou odjezd rodičů často špatně. Navíc ze své vlastní
zkušenosti víme, že počáteční smutek na táboře rychle mizí a děti si v kolektivu rychle zvykají. Pokud přesto
považujete svoji návštěvu za nezbytnou, přijíždějte prosím po předchozí domluvě (na tel. čísle 773 877 018
nebo 731 896 144) a navečer po 19. hodině. Lze tak nejlépe zaručit, že Vaše dítě bude v místě tábořiště. Počítejte
prosím s tím, že z organizačních důvodů proběhne Vaše návštěva mimo vlastní tábor. V táboře také není zavedena
elektřina. Proto je možné, že uvedená čísla nebudou funkční po celý den. Využívejte proto přednostně SMS zpráv.
Do tábora a nejbližšího okolí nemají z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen vstup psi!

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kvalitní spací pytel (komfort cca 0 ºC)
karimatka, polštářek, deka
baterka a náhradní baterie
ešus (podepsaný), hrníček, lžíce a příbor

•
•
•
•

pláštěnka a holínky
tenisky (2x), sandále (ne pantofle)
kvalitní obuv na výlety!
sportovní oděv
trička a kraťasy
oblečení na chladnější dny
plavky (nafukovací rukávky, je-li nutno)
spodní prádlo, ponožky (dostatek)
hygienické potřeby (kartáček na zuby, …)

•
•
•
•
•
•
•
•

ručníky/osušky
kšiltovka/klobouk, ...
šátek (lze využít i při hrách)
větší batoh (na dvoudenní výlet,
20-40 l)
opalovací krém a sluneční brýle
repelent a kapesníky
láhev na pití (ne skleněná)
kapesné dle uvážení
notýsek a tužka
kartička pojišťovny (předloží při nástupu)
obálky (pohledy) se známkou a adresou
oblíbená kniha

DŮLEŽITÉ! Uvědomte si, prosíme, že noční teploty jsou za jasných nocí z důvodu blízké řeky opravdu nízké
i v jinak teplém létě. Dítě také nižší teploty snáší mnohem hůře než dospělý. Dětský stan je navíc kvůli komfortu
poměrně velký, a tudíž se hůře „zadýchá“. Věřte, že nekvalitní spacák a tím zapříčiněné probdělé noci dokáží
dítěti tábor opravdu znepříjemnit! Na základě zkušeností z minulých let vybavte své dítě informacemi o správném
používání spacáku.
U Vašich nejmenších dětí též doporučujeme jako zavazadlo spíše kufr. Dítě se pak ve svých věcech lépe
orientuje a snáz si je také uklízí…

LÉKY
Léky, pokud dítě nějaké užívá, předejte při odjezdu do rukou zdravotníka se jménem dítěte a detailním
popisem, jak je nutno je užívat. Pokud je léků více, dejte je, prosíme, pro přehlednost do krabičky, popř.
kvalitnějšího sáčku. Děkujeme!

POŠTA
Neadresujte, prosíme, poštu do vlastních rukou či doporučeně
LDT Maracaibo
jméno dítěte
592 55, Bobrová

DOPRAVA
Dítě můžete na tábor / z táboru dopravit sami (mapa viz web) nebo využít možnosti bezplatné dopravy
autobusem ze Žďáru nad Sázavou (ZR) a Nového Města na Moravě (NM). Ať již zvolíte jakoukoliv možnost,
vyplňte ji prosím v online registraci i tištěné přihlášce.
Odjezd v sobotu 20. července 2019
• ze Žďáru nad Sázavou (parkoviště pod Okresním úřadem)
• z Nového Města na Moravě (autobus, nádraží)
Návrat v pátek 2. srpna 2019
• do Nového Města na Moravě (autobus, nádraží)
• do Žďáru nad Sázavou (parkoviště pod Okresním úřadem)

10.00 hodin
10.15 hodin
15.30 hodin
15.45 hodin

DŮLEŽITÉ! Při odjezdu i příjezdu může dojít k časovému posunu.
Pokud přivezete dítě na tábor vlastní dopravou, prosíme, přijeďte v časovém rozmezí mezi 11.00–11.30
hodin.
Pamatujte, že dítě musí při nástupu předložit kartičku zdravotní pojišťovny, prohlášení
o bezinfekčnosti, vyplněnou a podepsanou přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud tyto
formuláře nebudou předány, dítě nemůže na tábor nastoupit.

TÁBOROVÝ ŘÁD
Táborový řád je závazný a rodič podpisem přihlášky dítěte na tábor potvrzuje, že s řádem souhlasí
a všechny body svému dítěti (táborníku) řádně vysvětlil. Porušení Táborového řádu je posuzováno
individuálně oddílovými vedoucími, v případě závažných provinění hlavním vedoucím tábora. Závažných
provinění proti řádu mohou být důvodem k okamžitému vyloučení z tábora bez jakéhokoliv nároku na vrácení
poplatku za tábor (a to ani jeho poměrné části).
Táborník je povinen…:
1. …chovat se takovým způsobem, aby neomezoval jiné táborníky a nenarušoval průběh tábora.
2. …uposlechnout pokynu kteréhokoliv z pracovníků tábora.
3. …chránit svůj i táborový majetek před poničením či ztrátou. V případě úmyslného poškození táborového
majetku či majetku jiného táborníka je viník povinen škodu nahradit v plné výši, není-li určeno jinak.
4. …zachovávat pořádek a čistotu a dbát o osobní hygienu.
5. …odevzdat všechny cennosti (včetně mobilních telefonů a zábavní elektroniky), nože, léky a další potenciálně
nebezpečné věci do úschovy ke svému oddílovému vedoucímu. Cennosti mohou být vydány pouze na osobní
zodpovědnost a záruku v době poledního klidu, nebude-li jejich užíváním táborník porušovat jiná ustanovení řádu.
Léky jsou dítěti vydávány pouze na základě pokynů ošetřujícího lékaře či v rámci reakce na konkrétní situaci
zdravotníkem tábora nebo oddílovým vedoucím po předchozí konzultaci se zdravotníkem.
6. …nahlásit nejbližšímu pracovníku tábora jakékoliv zranění či potenciální ohrožení zdraví sebe či jiného
účastníka tábora, a to i v případě, že se mu nezdá významné.
7. …nahlásit nejbližšímu pracovníku tábora pohyb neznámých osob v táboře či jeho bezprostředním okolí.
8. …dodržovat přísný zákaz užívání drog, alkoholu a jiných návykových a zdraví ohrožujících látek. Stejně tak je
táborník povinen se vyvarovat vulgárnímu vyjadřování, fyzickému násilí a všem jiným projevům šikany.
9. …se vždy chovat takovým způsobem, aby nepoškozoval dobrou pověst tábora.
10. …dodržovat všechny body Táborového řádu a jeho porušení neprodleně ohlásit nejbližšímu pracovníku
tábora.
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:
tabor.maracaibo@seznam.cz

S pozdravem
Vaše LDT Maracaibo

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR (LDT) MARACAIBO
20. 7. – 2. 8. 2019
Jméno a příjmení dítěte _______________________________________________________________________
Datum narození _________________________Věk __________________Ukončená třída_________________
Zdravotní pojišťovna dítěte _______________________________Rodné číslo __________________________
Adresa bydliště _____________________________________________________________________________

KONTAKT NA ALESPOŇ JEDNOHO ZE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Jméno a příjmení____________________________________________________________________________
Telefon _________________________ E-mail ____________________________________________________
Poznámka rodičů ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
DOPRAVA DÍTĚTE NA TÁBOR A Z TÁBORA
Zakroužkujte vámi zvolenou variantu „na“ i „z“ tábora, včetně města v případě cesty autobusem.
vlastní / autobusem (ze ZR x NM)

X

vlastní / autobusem (do ZR x NM)

V __________________________________________ Dne __________________________________________
Jméno a podpis zákonného zástupce _____________________________________________________________

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

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Prohlášení nesmí být starší jednoho dne nástupu na tábor. Prosíme, respektujte předtištěné datum.
Jméno a příjmení dítěte _______________________________________________________________________
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil tomuto dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota, …) a okresní hygienik nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že se v posledních dvou
týdnech mé dítě setkalo s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se letního
tábora v Bobrové. Jsem si vědom/a následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Dne:

19. 7. 2019

Podpis zákonného zástupce______________________________

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI
NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ
(Podle Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., §9, odst. 3 a Vyhlášky č. 106/2001 Sb. - obé v aktuálním znění.
Posudek vypracovává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.)

Evidenční číslo posudku:
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:

IČO:

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: ________________________________________________________
Datum narození / rodné číslo: ________________________________________________________________
Adresa místa trvalého pobytu dítěte: __________________________________________________________

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Účel vydání posudku: _______________________________________________________________________

Posudkový závěr
A. Posuzované dítě k účastni na zotavovací akci nebo škole v přírodě:
a) Je zdravotně způsobilé *
b) Není zdravotně způsobilé *
c) Je zdravotně způsobilé za podmínek (s omezením)*)**)
_____________________________________________________________________________________
B. Posuzované dítě:
a) Se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO* – NE*
b) Je imunní proti nákaze (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, jméno a příjmení lékaře, razítko

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 zdravotnických 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.

Oprávněná osoba – jméno a příjmení:
Vztah k posuzovanému dítěti:

________________________________________
datum převzetí posudku a podpis oprávněné osoby

* Nehodící se škrtněte **Bylo-li zjištěno, že je dítě způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující způsobilost

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zákonný zástupce:___________________________________________________________________________
dítěte:____________________________________________________________________________________
tímto uděluje svobodný a informovaný souhlas spolku MARACAIBO, z.s., se sídlem Petrovice 44, 592 31 Nové
Město na Moravě, IČ: 43382614, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
L, vložka 3643 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších zákonů ČR zpracovával veškeré osobní údaje dítěte a rovněž
veškeré osobní údaje zákonného zástupce (společně dále jen „OÚ“), které jsou obsaženy v přihlášce dítěte na
dětský tábor na rok 2019 pořádaný Správcem. OÚ obsažené v této přihlášce je nutné zpracovat za účelem:
• účasti dítěte na dětském táboře
• organizace dětského tábora
• případného poskytnutí údajů oprávněným institucím (KHS, zdravotní zařízení, účetní, apod.)
• komunikace se zákonným zástupcem dítěte před a v průběhu dětského tábora
• zpracování statistiky
a tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku po skončení dětského tábora.

Zákonný zástupce dítěte rovněž uděluje souhlas s použitím fotografií a videí z dětského tábora za účelem
propagačních aktivit Správce (prezentace na webu Správce, na Facebook stránce Správce). Fotografie a videa
budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
Příjemcem OÚ zpracovaných na základě tohoto souhlasu je hlavní vedoucí tábora, účetní, v případě potřeby
KHS a zdravotní zařízení, pojišťovna.
Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že má v souvislosti s OÚ poskytnutými na základě tohoto souhlasu
vůči Správci právo na přístup k OÚ, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost OÚ, možnost
vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů a právo na odvolání
tohoto souhlasu se zpracováním OÚ.

V_______________________________

Dne___________________________________

_______________________________________
Podpis zákonného zástupce

