Informace rodičům
Mimořádná opatření:
Odjezd na tábor je z důvodu hygienických opatření odložen na neděli 26. 7. dopoledne!!!
Z důvodu doporučení vyhnout se hromadné dopravě nebude organizován hromadný odjezd
vlakem. Prosíme rodiče, aby své děti dovezly na tábor osobně. Není-li to možné, prosíme
rodiče, aby udělili souhlas s odvozem dětí jiným rodičům (můžeme pomoci se
zkontaktováním), v krajním případě po dohodě dopravu zajistíme.

1. Odkaz na pozici tábořiště (znázorněno bodem s hvězdičkou):
http://www.mapy.cz/#d=user_14.768485%2C49.697104%2C49%C2%B041'49.576%22N%2C%2014%C2%B04
6'6.546%22E~TZ%20KAPR_1&x=14.782449&y=49.700118&z=13&t=s

Tábořiště se nachází mezi Benešovem a Vlašimí, u vesničky Popovice - Kamenná Lhota.
Autem je za průměrných podmínek dostupné, byť s nižším podvozkem a v případě větších
dešťů může nastat problém. V tom případě doporučujeme zajet až k místu, kde končí
asfaltová silnice (popř. tam, kam usoudíte, že bezpečně vjedete) a odsud volejte - my vám
dále pomůžeme se zavazadly atp. Pokud byste si jakkoli nevěděli rady, zavolejte nám.
Mimořádná opatření: Není možný vjezd do tábořiště – auta zastaví na parkovišti před
tábořištěm, kde uděláme „zdravotní třídění“. Předáme si zdravotní dokumentaci, změříme
teplotu, vydezinfikujeme ruce a možná nějaké další opatření. Leč není se čeho bát.  Do
prostoru tábořiště už půjde jen dítě, bez rodičů. Děti proškolíme v hygienickém minimu.
Prosíme, aby všichni měli při předání k dispozici roušky. Upozorňujeme, že příslušná
dezinfekce může být použita i na oděv dítěte.

Kontakt: 725 031 834 – Monika Formáčková, hl. vedoucí

3. Čas příjezdu:
Neděle 26. července 2020 mezi 10:00 – 11:30 hodinou.
Příjezd je možný po předchozí domluvě výjimečně i v jiný čas.
Mimořádná opatření: Příjezd bylo nutné posunout vzhledem k antivirovým opatřením.
Tábořiště zůstane cca 24 hodin bez účastníků a bude mezi turnusy řádně vydezinfikováno.
Po předání dětí, u čehož bude přítomen zdravotník tábora, budou již pro děti připraveny
stany se jmenovkami, kde se s pomocí našich vedoucích ubytují.
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4. Dokumenty a vybavení:
Nezapomeňte dovézt veškeré potřebné dokumenty (vyplněné) a další nezbytné vybavení.
Tedy:





List účastníka
Potvrzení bezinfekčnosti ne starší než 1 den, možné vyplnit i přímo na místě
Souhlas s užíváním osobních údajů
Potvrzení od lékaře (na předepsaném formuláři, vydané v roce 2020, pokud jej
chcete využít i jinde, prosím, před táborem si jej zkopírujte pro vlastní potřebu,
potvrzení se nevrací)
 Kartičku zdravotní pojišťovny (popř. její kopii)
 Léky s podrobným popisem jejich dávkování a užití (v jedné tašce/obálce/krabičce…
s uvedeným jménem dítěte)
Dále viz „Doporučený seznam věcí pro děti“.
 Prosíme Vás o kostým – bílý chitón, nebo alespoň obrovské bílé triko:

 Kdo byl loni, loňský zpěvník (dostanete nový úvodní list, jinak zůstává stejný).
 Roušku (na táboře se nosit běžně nebudou, pro případ návštěvy lékaře aj.)

Ešusy a hrníčky, prosíme, označte (jméno, značka, stužka…), doporučujeme takové nádobí,
které děti nebude pálit (nerezová miska bez ucha se nedá s polévkou nosit).
Případné sladkosti se vybírají a uchovávají ve srubu, což je nutné z hygienických důvodů.
Prosíme, dejte je dítěti již v označené tašce či krabičce (jménem dítěte).

VEZETE-LI CIZÍ DĚTI, ZKONTROLUJTE PŘEDEM, ŽE MAJÍ PŘIBALENO VŠE POTŘEBNÉ!
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5. Po dobu tábora…:
Po dobu tábora užívejte především číslo hl. vedoucí Moniky Formáčkové: 725 031 834.
Dále je možné použít číslo 606 244 296 (Linda), nebo 724 132 313 (Jakub).
V případě jakýchkoli událostí budeme kontaktovat my vás. Jiná čísla jsou na táboře hůře
dostupná vzhledem ke kvalitě signálu, prosíme tedy o využívání výše uvedených kontaktů.
Mimořádná opatření: v případě onemocnění (kašel, rýma) budeme muset postupovat
přísně. Možné provedení testů na COVID, přísná izolace, odjezd domů. V případě zjištění
onemocnění COVID je nutné tábor uzavřít.
Drobné (a doufáme že jen dobré) zprávy se budou objevovat v komentářích u fotek, které
budou k dispozici přes webové stránky (www.taborpetnik.cz), jak to jen budeme stíhat. Další
zprávy, popř. fotky budou na našem Facebooku (https://www.facebook.com/taborpetnik/).
Možná uvidíte i rubriky olympského Deníku Hrom .

Pošta bude dětem rozdávána každý den mimo víkendů. Prosíme, obzvláště nejmenším
nezapomínejte psát.
Adresa:

LT 78. PS SKALKA – oddíl Pětník
TZ KAPR
257 02 POPOVICE
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6. Odjezd z tábora:

Sobota, 8. srpna 2020, v rozmezí 9:30 – 10:30 hodin, jinak po
domluvě. Pro odjezd platí stejná pravidla, jako pro příjezd. Je třeba
použít především individuální dopravu. V případě komplikací se nám
ozvěte.

BUDETE-LI PŘEBÍRAT I CIZÍ DĚTI, NEZAPOMEŇTE OD JEJICH RODIČŮ PÍSEMNÝ SOUHLAS
K PŘEVZETÍ DÍTĚTE!!! (Čili: Já, rodič/zák. zástupce (Anna B.) vás (Katku A.) pověřuji převzetím
dítěte Davida. B. z LT Pětník 2020 s tím, že převzetím dítěte přebíráte odpovědnost za toto
dítě a jeho předání rodiči / zákonnému zástupci. Datum, podpis rodiče / zákonného
zástupce.)
BUDETE-LI PŘEBÍRAT DÍTĚ na tábořišti předčasně (tj. před oficiálním ukončením tábora), je
nutné o tom uvědomit hl. vedoucí tábora a podepsat záznam o předčasném odjezdu dítěte.

7. Ostatní, čím nám můžete pomoci:
Pokud nám chcete pomoci a např. obohatit odměny, poklad či závěrečnou burzu, budeme
rádi za neporušeně balené sladkosti, výtvarný materiál, stará bílá prostěradla, hry, sportovní
potřeby, předměty (např. firemní, hračky) do burzy apod. Případným dárcům předem
děkujeme .
Děkujeme zde také rodičům, kteří s námi jezdí a pomáhají nám – díky Vaší pomoci máme
zajištěné zdravotníky, technické zázemí i výbornou kuchyni.
Dlouhodobá táborová základna dětí nám vyrostla a postupně se s námi loučí, do příštích let
budeme potřebovat najít nové malé táborníky, velice nám pomůže, doporučíte-li náš tábor a
pomůžete nám případně též umístěním/přeposláním letáku, sdílením či přeposláním zpráv,
předáním kontaktu.

Děkujeme, těšíme se na viděnou,
Pětníci 
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