
 
ZÁVAZNÉ   POKYNY 

pro účastníky letního tábora Valašská Bystřice 
 

Termín : 3.8. – 14.8.2020                                                                                                
Místo :  Srubová základna Mraveniště, Valašská Bystřice                                                      
Adresa tábora  pro korespondenční kontakt:  Jméno dítěte 
                                                                               letní tábor- TZ Mraveniště 
                                             756 27 Valašská Bystřice                        
Pokyny k odjezdu : sraz dětí na parkovišti u PENNY MARKETU , Lipník nad Bečvou   
                                 v pondělí 3.8.2020 mezi 9,30-9,45 hodin, odjezd v 10,00 hodin. 
                                  Po příchodu rodiče pomohou naložit označená zavazadla svých dětí do autobusu a  
                                  nákladního auta. Předají zdravotnici  Čestné prohlášení rodičů o zdravotním 
                                  stavu dítěte, prohlášení Covid, dále Souhlas ke zpracování osobních údajů        
                                  dítěte ( GDPR) předají vedoucí tábora. S ní řeší případně dotazy.  
                                  Odjezd z Hranic - zastávka   u bývalé Karnoly  asi v 10,15 hodin. 
                                  Tyto děti svá zavazadla naloží do autobusu,  požadované dokumenty předají vedoucí  
                                  přepravy  (  jedou dva autobusy ). 
                                  Nebudete-li nastupovat v Lipníku nebo v Hranicích a vezete-li dítě přímo na  
                                  základnu, je nutné oznámit to mailem na  Drahomira.rehakova@seznam.cz   
                                  nebo SMS na 607 927 023.  Dítě předáte na základnu , není-li domluveno jinak, do  
                                  14 hodin. Děti , trpící nevolností si vyzvednou před odjezdem kinedryl. Po devzdání 
                                  kufrů ,   a výše uvedených tiskopisů se  přesunou na vyzvání a po  
                                  kontrole přítomnosti  do prostoru,  kde budou přistaveny autobusy a vyčkají dalších  
                                  pokynů.  
                                  Oblečení na cestu podle počasí. S sebou dejte dětem svačinu. V táboře bude      
                                  podávána až odpolední svačina. Dle počasí také dostatek nápojů. 
Příjezd z tábora :    v pátek  14.8.2020 mezi 12.00 – 12.15 hodin opět na parkoviště k PENNY  
                                  MARKETU  Lipník n.B. Děti vystupující v Hranicích  opět zastávka u Karnoly – u  
                                  Bonveru v Hranicích - asi v 11,45 hodin- prosíme  rodiče, aby se  pro dítě  
                                  na zastávku dostavili včas, tyto děti budou mít  zavazadla umístěny opět v  
                                  autobusu. Za případné menší zdržení se předem omlouváme, předpokládaný příjezd  
                                  se budeme snažit dodržet. Pokud budete dítě vyzvedávat na základně = domluvit  
                                  s vedoucí tábora a dítě vyzvednout základně mezi 10,00 až 10,45 hodin 14.8.20..  
Upozornění rodičům : 
- Před nástupem do autobusu dítě odevzdá rodiči vyplněný a podepsané zdravotní prohlášení rodičů 

s datem nástupu na tábor, kde prosím upozorněte na příp.alergie, nemoci, omezení činností, 
léky a jejich dávkování apod. Léky označte jménem  a způsobem dávkování, uložte prosím, do 
pevnější krabičky. + další požadované tiskopisy.  

     Do zdravotního záznamu, pokud do přihlášky nenapsal lékař, vepište průběh očkování, včetně  
     posledního tetanu. a  zdravotní pojišťovnu. Léky předat  zdravotníkovi v místě srazu –  
     OZNAČENÉ, Zdravotní kartu děti nepotřebují , pokud její název vepíšete do prohlášení!!! 
-     Před táborem zkontrolujte, zda dítě nemá vši  . Při zjištění jejich výskytu u vstupního filtru 
      z provozních důvodu bude dítě odesláno domů.    
- V případě náhlého onemocnění před nástupem na tábor hlaste tuto skutečnost neprodleně na mail  
-  Drahomira.rehakova@seznam.cz, telefon 607 927 023, + doložte potvrzení od lékaře.    
-     Vrácení  poplatku je možné pouze v případě zajištění náhradníka, storno poplatek v tomto případě 
      činí 10 %, v případě neobsazení místa, činí storno poplatek 50% z ceny poukazu.         
      Pokud dojde k odjezdu z akce  ze zdravotních důvodů činí storno poplatek 50%  z ceny, počítá se od  
      následujícího dne po odjezdu .  
      Pokud dojde k odjezdu z akce mimo zdravotní důvody činí storno poplatek 80 – 100% z ceny, dle  
      závažnosti důvodu. 
- Během letního tábora je zákaz návštěv ! Program LT je volen tak, že sobotu a neděli se snažíme 

trávit mimo tábor. Věříme, že na tábor posíláte samostatné děti, které jsou schopné pobyt bez 



Vás vydržet.  
- Není nutné posílat dětem balíčky, jídelníček zajišťuje vyváženou stravu, i dostatek sladkostí a ovoce. 

Je předkládán pracovnicím OHS 
- Kapesné doporučujeme  200,- Kč. Hotovost si mohou děti uschovat u hospodáře LT v označené 

obálce v táborové pokladně. Hospodář jim na obálku zapisuje čerpání. ( Pokud si děti ponechají 
peníze u sebe neručíme za ztrátu ) Peníze si mohou uložit také v označené peněžence + lístek s 
částkou 

- Dítě z hygienických důvodů musí mít vlastní spací pytel. Děti, které jej  nebudou mít,  musí mít 
vložku do spacáku /vše řádně označené/ Poplatek  za zapůjčení spacáku je 100,- Kč, za zapůjčení 
vložky  30,- Kč. Z důvodu hygieny je nutné mít vlastní prostěradlo, polštářek. 

- Děti si s sebou berou dostatečně označený hrnek s uchem – nerozbitný , ešus / jídelní misky  - 
případně cokoliv co se jim bude dobře a bezpečně přenášet, snadno udržovat v čistotě  a nepoškodí se  
případným pádem/ + lžíci  ( poučte dítě, že v případě jejich ztráty  si musí říct o nové v jídelně . 
Zvláště malé děti  po jejich ztrátě často z obavy, raději nepřijdou  k jídlu. Ztráta není problém. 
Rezervy všeho s sebou vždy vezeme. ) 

- oblečení doporučujeme starší, nedávejte dětem náušnice, drahé řetízky, různé přehrávače, 
mobily.…. Není v našich silách zamezit jejich ztrátám nebo poškozením. Nepřehánějte to s 
množstvím oděvů. Úložný prostor v chatách je poměrně malý a děti obtížně udržují pořádek. 
Překontrolujte stav obuvi a její velikost.  

- Nezapomeňte přibalit pláštěnku, gumáky a pokrývku hlavy, toaletní papír, sluneční brýle, 
baterku s náhradními bateriemi, zavírací nožík,  difusil či jiný prostředek proti klíšťatům.  

- Vhodné jsou také náramky proti klíšťatům – Sportisimo, lékárny atp.  
- Chcete-li se na dítě informovat  využijte  telefonu -  vedoucí tábora – D. Řeháková –  607 927 023    
- nejlépe v době od  7,00 do 8,30,  od 13,30 do 14,30 a od 20 do 23 hodin) 
     Doporučujeme -  dětem často pište = myšleno pohledy či dopisy – pokud možno optimistické zprávy.      
     Pokud dítě nebude dodržovat táborový řád, může být vyloučeno z tábora. V případě závažného  
     důvodu  bez nároku vrácení úhrady, a v příštích letech nebude na akci přijato. 
     S režimem dne a táborovým řádem, není-li jako součást přiložen k  informacím k LT, se mohou rodiče  
     na požádání seznámit. Je  k dispozici  k nahlédnutí  s tiskopisy k LT a na internetových stránkách  
     zařízení  www.lt-mraveniste.cz Prosím, vybavte dítě zcela jednoduchým, levným, nápaditým 
     kostýmem, který mu pomůžete zhotovit pro celotáborovou hru. Letošní téma : Expedice Návštěvníci     
      – Návrat do budoucnosti ( protože v seriálu,kterým je hra motivována existuje i obrana Země, klidně     
      mohou mít s sebou  kostýmy  a rekvizity z Hvězdných válek , klidně Supermann atp. Pokud   
     zavzpomínáte, v seriálu vystupují hasiči, kolotočáři  a mnoho jiných postav.   
     Věříme, že i letos si děti pobyt i hru užijí.Kostým, prosím, jednoduchý, finančně nenáročný, který 
     nebude  vadit, pokud se při hře poškodí, ale hlavně dětem umožní normální běžný pohyb. Nápaditost a  
     rozmanitost  kostýmů vítána . 
     Upozornění: Po zkušenostech s poškozeními a ztrátami mobilních telefonů budeme velmi rádi, pokud  
     budete akceptovat jejich zákaz na táboře. Věříme, že se děti zabaví i bez mobilních telefonů. 
      Pracovníci tábora jsou zodpovědnými  členy táborového týmu. Pokud vyplyne  
     z porady pracovníků – včetně zdravotníka – potřeba informovat rodiče, neprodleně se s vámi spojíme.  
     Stýskání dětí je podpořeno převážně hlasovým kontaktem a možností neprodleně si stěžovat na  
     cokoliv ze života tábora. Pracovníci jsou bývalými dětskými účastníky, na této základně jsme letos již  
     36.sezonu. Zdravotnicí tábora je dětská sestra  Mgr. Renata Polcarová, hl.ved.tábora  
     vychovatelka Bc. D. Řeháková, tábor je ohlášen na OHS Vsetín a Zlín, starostovi obce, dětskému  
     lékaři v obci. Zdravotní ošetření dále probíhá v nemocnici v Rožnově nebo v nemocnici Valašské  
      Meziříčí.         
     Případné další informace  :Drahomíra Řeháková, kontakty viz výše 

      


