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Prázdniny ve Hřmeníně 2019 - I.běh 
Vážení rodiče,  

děkujeme  Vám  za  důvěru,  kterou  jste  nám  projevili  tím,  že  jste pro Vaše dítě  vybrali  letní  tábor, který pořádá naše pionýrská skupina ve 
Hřmeníně. K hladkému průběhu tábora, a tím i ke spokojenosti Vašich dětí je samozřejmě nutná také Vaše spolupráce.  Proto Vám tímto 
předáváme všechny potřebné informace a žádáme Vás o jejich respektování. 

Personální zajištění tábora: 
Akreditovaný hlavní vedoucí dle Ministerstva školství a tělovýchovy, zdravotník s odbornou praxí neustále přítomný v táboře, profesionální 
kuchaři, vedoucí a instruktoři školení v rámci vzdělávacích kurzů Pionýra.  

Místo konání 
Táborová základna je postavena v zahradě bývalé vesnické školy. Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s postelemi. Pro případ nepříznivého 
počasí je k dispozici budova školy, která zároveň slouží jako technické zázemí. Autobus doveze děti přímo do tábora. 

Odjezd a příjezd 

Odjezd z LBC: 30.6.2019 (neděle) ve 14:00 hod.  - stanoviště autobusů na Rybníčku (u parku) 

Příjezd do LBC: 14.7.2019 (neděle) ve 13:00 hod. tamtéž 

Lékařský posudek, prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
prosím odevzdejte při odjezdu u autobusu. 

Při vyplňování nezapomeňte, prosím, ani na zdánlivé maličkosti. Čím víc toho budeme o Vašem dítěti vědět, tím snadněji předejdeme eventuálním 
problémům. Je třeba nejen zmínit prodělané nemoci a operace, omezení doporučená lékařem, ale také např. alergie, noční pomočování, chození 
ve spánku, strach z vody, .... 

Spojení na rodiče v době tábora 
Uveďte telefonické spojení i s přibližnou dobou, po kterou jste na tomto čísle k zastižení. Pokud budete v době konání  tábora na místě bez 
telefonického spojení nebo mimo republiku, udejte, prosím, kontaktní osobu, se kterou bychom se v případě potřeby mohli spojit. 

Návštěvy v táboře nejsou povoleny 
K tomuto kroku nás vedou zkušenosti z minulých let a nesmíte se proto na nás zlobit, když Vám neumožníme s dítětem mluvit, budete-li ho chtít 
navštívit i přes toto upozornění. Dětem mnohem víc pomůže překonat stesk, budete-li jim pravidelně a často psát (i dvě věty na pohledu dokáží s 
dětskou dušičkou divy). Pište dětem co nejdříve! 

Adresa do tábora: LT PS Objevitelé 
      Hřmenín 68 
  507 23  pošta Libáň  

Opožděný nástup do tábora 
Jestliže Vaše dítě nebude moci z vážných důvodů nastoupit do tábora nebo nastoupí později, přijďte tuto skutečnost oznámit nejpozději k odjezdu 
autobusu. Pokud toto budete vědět dřív, informujte prosím Tomáše Klabana na tel. 608 664 983 (hlavní vedoucí tábora). 

Hrubé poškození zařízení tábora neukázněností dítěte 
Ačkoliv dětem vysvětlujeme, že stany a zařízení tábora neslouží jen ty dva týdny, po které je používají oni, ale několik let a po celé léto, dochází 
každoročně k velkým škodám hlavně na plachtách a konstrukcích stanů. Apelujeme proto i na Vás, abyste děti předem poučili, protože v případě 

velkého úmyslného poškození budeme nuceni požádat  rodiče viníka o náhradu škody (např. nová celta na dětský stan stojí cca 5000,- Kč). 

Upozornění 
Z důvodu velkého rozšíření mobilních telefonů,MP3 přehrávačů, tabletů ...  Vás žádáme, abyste ho dětem nedávali s sebou na tábor. Případná 
ztráta se nedá v žádném případě vyloučit a není v našich silách tomuto zabránit. Pokud se i přes toto upozornění rozhodnete svému dítěti dát 
s sebou některou z výše uvedených věcí, bude to na Vaše vlastní riziko.  

Přílohou k tomuto dokumentu je 
- seznam potřebných věcí na tábor 
- formulář na lékařské potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte

- souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
K autobusu prosím nezapomeňte přinést! 
- vyplněná potvrzení o zdravotním stavu dítěte 
- očkovací a zdravotní průkaz, do kterého vložte kartičku zdravotní pojišťovny 
- pokud Vaše dítě pravidelně užívá léky, dejte je do sáčku, označte jej jménem dítěte a odevzdejte 

- věci sbalené v kufru se jmenovkou a seznamem věcí (kufr se umisťuje pod postel, světlá výška je 25 cm.) 

- spací pytel,  deku, polštářek a prostěradlo 
 
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte hlavního vedoucího tábora: Tomáš Klaban tel. 608 664 983, e-mail: klaba.tom@seznam.cz 

 
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi při odjezdu na tábor. 
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