Vážení rodiče, Jsme rádi, že jste si vybrali náš tábor a táborový turnus. Než se vypravíte do Opárna, pozorně si přečtěte
následující informace a vyplňte přiložené formuláře. Správné vyplnění a potvrzení formulářů je důležité pro pedagogický dozor,
stejně jako pro splnění litery zákona.

V následujícím textu najdete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace o táborovém turnusu, na který jste se přihlásili
Informace o příjezdu a odjezdu, včetně příjezdové mapky
Orientační seznam věcí, na které byste neměli při balení zapomenout
Pokyny pro rodiče
Dotazník, jehož informace budou používat zejména oddíloví vedoucí
Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte, bezinfekčnost
Posudek zdravotní způsobilosti dítěte
Mapa příjezdu

Věnujte prosím pozornost všem uvedeným bodům.

1. Informace o táborovém turnusu
Zkušený tým vedoucích Vás a Vaše děti opět velmi rád přivítá v Opárenském táboře.
Táborový běh, na který jste přihlásili své dítě se koná v termínu 14.8. – 28.8.2022.
Hlavní vedoucí:
Lucie Hrdličková (*1987) Své táborové zkušenosti sbírala pravidelně každé prázdniny od roku 2010 jako oddílový vedoucí,
posléze zástupce hlavního vedoucího, a nakonec v táborové funkci nejvyšší, hlavní vedoucí.
Má za sebou bohaté zkušenosti práce praktikanta, oddílového vedoucího stejně jako vedoucího hlavního. Své zkušenosti práce
s dětmi sbírá nejen na našem táboře, ale rovněž jako vedoucí táborů příměstských anebo v rámci škol v přírodě, pracuje na
základní škole jako asistent a pedagog. Lucie Hrdličková má pedagogické vzdělání. Způsobilost pro vedení táborového běhu
může rovněž doložit certifikátem školení hlavních vedoucí dětských táborů, akreditované MŠMT.
Oddíloví vedoucí, praktikanti a zdravotnice: Pro náš běh vybíráme a školíme prověřený pedagogický personál s příslušnou
kvalifikací, která je v souladu s platnou legislativou
Děti: Tábora se zúčastní přihlášené děti, které mají chuť si s námi užít kousek léta plný her, zábavy, ponaučení a relaxace ve
věku přibližně od 6 do 15 let. Děti budou rozděleny do oddílů podle věku.
Program: Jako vždy jsme pro děti připravili celotáborovou hru, která bude mít minimálně 4 etapy, ve kterých budou oddíly
soutěžit proti sobě (vždy ve věkových kategoriích). Téma, motiv a jednotlivé hry budou na téma Hollywood aneb cesta za
oscarem. Opárenské legendy Vás určitě nezklamou.
Dále je pro děti připraven bohatý společný program (domlouváme opět policejní pejsky, lovecké pejsky, hasiče, budou táboráky,
disco…). Program po oddílech pod vedením zkušených oddílových vedoucích bude zaměřen na sportovní vyžití, relaxaci a
tábornické dovednosti.

2. Informace o příjezdu a odjezdu
Příjezd i odjezd si organizují a zajišťují rodiče sami. Po příjezdu k objektu tábora prosím zaparkujte své auto tak, aby
nepřekáželo jiným a snažte se vždy zachovat volný příjezd do tábora. Hned u vchodu do objektu nahlásíte přítomným
oddílovým vedoucím jméno, příjmení a věk Vašeho dítěte. Podle již připravených seznamů se Vás ujme oddílový vedoucí, ke
kterému bude Vaše dítě patřit. Rozdělení dětí do oddílů se řídí věkem (minimální věkový rozptyl v rámci oddílu), pohlavím
(stejné pohlaví na chatce), kapacitou chatky a případnými požadavky rodičů, které předem sdělili v přihlášce (snažíme se
maximálně vyhovět). Na požadavky rodičů nebo dětí sdělené při příjezdu nebude brán zřetel!
Po příjezdu předáte vedoucímu průkaz pojištěnce (můžete předat i zdravotní a očkovací průkaz, není to nezbytné, ale může to
být užitečné), vyplněné formuláře (bezinfekčnost, potvrzení od lékaře, prohlášení rodičů-možnost převzetí dítěte,
dotazník). Dále předáte veškeré léky s popisem dávkování. (Z důvodu ochrany zdraví dětí je nepřípustné, aby si děti
dávkovaly léky samy). Poté můžete Vaše dítě spolu s oddílovým vedoucím odvést do chatky.
Při odjezdu si opět můžete Vaše dítě spolu se zavazadly vyzvednout u oddílového vedoucího přímo v chatce. Léky a zdravotní
dokumentaci budou mít děti již zabaleny v zavazadlech, nebo budou osobně předány vedoucím oddílu.

Příjezd: 14.8.2022 mezi 14:00 a 16:00
Odjezd: 28.8.2022 mezi 8:30 a 11:00
Jak se do Opárenského tábora dostanete?
Základním orientačním bodem je obec Opárno, ke které se dostanete ze silnice E55 (8) nebo po dálnici D8, ať už přijedete ze
směru od Lovosic nebo od Teplic či Ústí nad Labem. Pokud přijedete po dálnici D8, sjeďte na exitu 52 – Velemín, vyjedete na
silnici E55 (8) a po chvíli odbočíte na obec Opárno. Obec Opárno celou projedete směrem dolů (v obci samotné není kam
odbočit). Na konci obce se cesta zúží a povede směrem dolů, podjedete pod tratí. Za viaduktem se cesta prudce stočí do leva a po
přejetí potoka budete u Černodolského mlýna, kde se dáte doprava. Pak už se budete jenom držet asfaltové silničky, nikam
neuhýbejte a za cca 1000 m uvidíte po levé straně tábor. Po pravé straně je plácek, kde je možné zaparkovat auto. Parkování
bude možné i o kousek dál pod táborem. Pro úplnost:

Rekreační středisko Opárno: GPS Loc: 50°32'33.43"N,14°1'15.43"E
Plánek příjezdu najdete v příloze
ADRESA: Rekreační středisko Opárno, Opárenské legendy, Opárenská 72, 410 02 Malé
Žernoseky

3. Orientační seznam věcí, na které by jste neměli při balení zapomenout
Tento seznam je orientační. Je vhodné dítě vybavit podle Vašich možností a zvyklostí.
Triko s krátkým i dlouhým rukávem
5 až 8
tepláky nebo kalhoty
4 až 6
Mikinu nebo svetr
3
plavky
1
Dostatek spodního
10 až 14
bunda šusťáková
1-2
prádla slipy, trenýrky nebo kalhotky
Pláštěnka
1
Šortky/krátké kalhoty
2 až 3
Rouška nebo respirátor
2
ponožky (1 teplé)
10 až 14
sportovní obuv
2
pokrývku hlavy (kšiltovky)
1
obuv do lesa, holínky
1
Malý batůžek + Lahev na pití (na výlety) 1
plážové boty (pantofle nebo sandále)
1
Mýdlo, ručník, zubní pasta, kartáček, hřeben opalovací krém, kapesníky, sluneční brýle, toaletní papír,
Kapesné dle Vašeho uvážení. Vedení tábora doporučuje částku do 500Kč, pokud možno v menších bankovkách
a mincích. Kapesné prosím dejte dítěti do peněženky nebo jiného vhodného obalu, který vydrží!!!
Nedávejte s sebou dětem cenné věcí ( mobil, šperky, zlaté řetízky a pod.)

Pomůcky na tábor
Psací potřeby - propiska, tužka, dopisní papír, obálky, známky (minimálně 3), sešit A5,

4. Pokyny pro rodiče
JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PŘIVÉZT: Dotazník, čestné prohlášení, bezinfekčnost, posudek o
zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře, že se může zúčastnit tábora) průkazky zdravotní
pojišťovny a prohlášení rodičů – možnost vyzvednutí dítěte odevzdáte vedoucímu při příjezdu do
tábora.
POZOR: Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte je nutnou a zákonnou podmínkou účasti dítěte na
letním táboře. Posudek Vám vystaví lékař do svého formuláře nebo do formuláře, který Vám
přikládáme. Netrváme na našem formuláři. Posudek je platný 24 měsíců. Pokud jej již máte z jiné
akce, které se Vaše dítě zúčastnilo a není starší dvou let, nemusíte na náš tábor vystavovat nový.
V každém případě prosím přivezte rovnou kopii, ať už nového posudku nebo již dříve vystaveného
(ne starší 24 měsíců). My si tuto kopii ponecháme a nebudeme Vám ji vracet!!!
Návštěvy dětí v průběhu táborového běhu nejsou z hygienických důvodů a důvodů BOZP v prostorách tábora
možné. Prosím respektujte tuto skutečnost. Pokud se přesto rozhodnete v průběhu táborového běhu své dítě
navštívit, pak je vhodné svou návštěvu předem ohlásit a je nutné si dítě vyžádat přes hlavního vedoucího, se
kterým sepíšete protokol o předání dítěte zpět do Vaší odpovědnosti. Při vrácení dítěte do oddílu je nutné protokol
písemně ukončit u hlavního vedoucího tábora.
Prosím uvědomte si, že svou návštěvou a přítomností vzbuzujete u svého dítěte, ale také u ostatních dětí v táboře
zbytečnou lítost.
Prosím, nevozte dětem zbytečně různé sladkosti, pamlsky a slazené limonády, pro děti je zajištěna strava 5 krát
denně a nepřetržitý pitný režim. Zbytečně tak ohrožujete zdraví svého dítěte a rovněž jeho kamarádů, se kterými se
rozdělí.
V souladu s článkem 6 všeobecných podmínek a z důvodů dále uvedených organizátor akce Spolek Opárenské
legendy zakazuje vozit na tábor mobilní telefony. Pokud bude Vaše dítě nebo vy potřebovat spolu hovořit, rádi mu
to umožníme na táborovém telefonu.
Důvody:
Krom rizika ztráty drahého přístroje nám mobilní telefony a jejich požívání ruší průběh tábora a činnost
v oddílech. Ne všechny děti telefon mají. Vzbuzuje to zbytečnou závist. Některým dětem se stýská, což je přirozené.
Stesk telefonováním s rodiči však nikdy neustane, naopak nabere na intenzitě. Oddíloví vedoucí se snaží děti po
celý den zabavit hrami, které pro ně připravují. Hry jsou na stesk ten nejlepší lék. Nicméně jeden telefonát
s rodinou vše zvrátí a dítě se ponoří do pláče. Namísto her se vedoucí věnuje stýskavému dítěti a zbytek oddílu
čeká a nic nedělá. Toto je přiklad z praxe, který není ojedinělý. Pro zkvalitnění tábora bychom tento jev rádi
eliminovali. V minulých ročnících jsme to zkoušeli apelem na rodiče, nicméně to nepřineslo úspěch.
Děkujeme za pochopení

Ing. Michal Arnold
Předseda Spolku Opárenské legendy

5. Dotazník, jehož informace budou používat zejména oddíloví vedoucí
Dotazník pro rodiče
Tento dotazník vznikl z potřeby lepší spolupráce s rodiči, kteří si uvědomují skutečnou hodnotu tábora pro všestranný
rozvoj svého dítěte. Velice nám pomůžete zlepšit kvalitu naší práce, vyplníte-li tyto otázky přesně, tak, jak jsou
vyznačené. K následujícím informacím budou mít přístup pouze osoby zodpovědné za Vaše dítě. Personál tábora
nemůže odpovídat za komplikace vzniklé neznalostí zdravotního stavu a specifik dítěte. V případě vážnějších úrazů či
onemocnění budete ihned informováni na Vámi uvedených telefonních číslech.
Jméno
Věk
Výška
Váha
Věk sourozenců
Bratr:………………………sestra:……………………
Jaké má doma zodpovědnosti?
Jaké má koníčky, Jaké sporty dělá?
Jaké má silné stránky?
Jaké má slabé stránky?
Umí plavat? (nehodící se škrtněte)
uplave do 25,50,100 metrů a více
Drží-li nějakou dietu, jakou?
Má-li nějakou alergii, jakou?
Má z něčeho strach? Pokud ano, uveďte
Jaká závažnější onemocnění prodělalo Vaše
dítě?
Prodělal nějakou nemoc, která by ho
vyřazovala z nějaké táborové činností,
pokud ano, vysvětlete
Měl (a) nějaké nervové poruchy hysterie,
mdloby, záchvaty? Pokud ano, co a kdy?

Prohlášení rodičů- převzetí dítěte
Prohlašuji, že v případě předčasného odjezdu dítěte, v případě krátké návštěvy dítěte v rámci táborového
běhu, stejně jako v případě odjezdu z tábora v řádném termínu může mého syna – dceru převzít. (Nehodící
se škrtněte)
Jméno a příjmení

V ________________ dne 14.8.2022

Datum narození

Číslo občanského průkazu

Vztah k dítěti

Jméno a příjmení zákonného zástupce hůlkovým písmem

……………………………
Podpis zákonného zástupce

Čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte, bezinfekčnost
Prohlašuji, že dítě, které je v mé péči,
Jméno a příjmení:………………………………………. Datum narození: ………………….
bytem: ……………………………………………………………………………………….,
je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění
(například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na
akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.
Dítěti není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých
údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
Dítě je schopno zúčastnit se Letního dětského tábora, který pořádá Spolek Opárenské legendy od
14.8.2022 do 28.8.2022 v Camp Jordán, Opárno, 410 02 Lovosice
Dále prohlašuji,
● že při vážném onemocnění nebo kázeňském přestupku dítěte zajistím odvoz na vlastní náklady.
● že jsem nezatajil/a/ žádné údaje o zdravotním stavu dítěte, které by mohly být závažné vzhledem
k činnosti při letním pobytu na dětském táboře /epilepsie, diabetes, srážlivost krve, …/
● že dítě je: plavec
neplavec /nehodící se škrtněte/
● že souhlasím, aby bylo dítě ošetřeno lékařem, pokud to bude nezbytné, vinou úrazu nebo náhlého
zhoršení jeho zdravotního stavu.
● že souhlasím / nesouhlasím / uvádím jiné / s tím, aby mému dítěti byly podány tyto léky, pokud si
to jeho zdravotní stav vyžádá:
▪ Paralen nebo Ibalgin – v případě bolesti hlavy nebo zvýšené teploty
▪ Xyzal nebo Zyrtec – v případě alergické reakce
▪ Kinedryl – v případě nevolnosti
● že moje dítě může být přepravováno motorovým vozidlem 8U7 1104 a 5AL 3009 za účelem
případné přepravy k lékaři. Vozidlo je řádně pojištěno a je v řádném technickém stavu.
Uvádím seznam léků, které dítě pravidelně užívá a způsob jejich užívání. Léky jsou čitelně podepsané a
dítě jich má dostatečné množství.

Název léku

dávka

čas podání

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na táboře – akci:
___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ MUSÍ BÝT VYPLNĚNO MAXIMÁLNĚ 1 DEN PŘED ODJEZDEM

Datum: 14.8.2022

podpis rodičů:

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
k účasti na zotavovací akci (letním dětském táboře) a škole v přírodě
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte......................................................................
...........................................................................……...........................................................................
datum narození ................................................ ...................................................…............................
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu..................................................................................
…...................................................................................................................…...................................
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci – soustředění
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)...............……...........................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně
zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (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, jmenovka lékaře
razítko zdrav. zařízení
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby.........................................................................
Vztah k dítěti.......................................................................................................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ................................

................................................
podpis oprávněné osoby

