Vážení a milí rodiče,
ozýváme se Vám se základními informacemi o letošním táboře Kruhu. Letos se
opět po pár letech vydáváme na nové tábořiště, které nám bylo propůjčeno
oddílem Javor. Toto se nachází v údolí Kosího potoka nedaleko soutoku s Mží u
obce Černošín.
Poštovní adresa pro dopisy a psaníčka:
Tábor LLM Kruh
Poste Restante
Pošta Černošín
34958
Odjíždět z Prahy budeme 2. července ráno , návrat je plánován na 23.
července odpoledne. Místo a přesný čas srazu doplníme časem na stránky do
kalendária.
Návštěvní den připadá na sobotu 16. července. Parkování se zdá býti nejlepší
podél příjezdové cesty od hlavní silnice, případně na plácku jižně od hlavní
silnice. Před návštěvním dnem budou parkovací místa označena, do tábora se
dostanete po zelené značce proti proudu potoka (viz. mapka). Z programu se
můžete těšit na divadelní představení a softbólové utkání kořeny-letorosty.
Prosíme, nepřijíždějte před 10. hodinou dopolední, ráno ještě fungujeme
podle klasických scénářů a brzký příjezd většinou narušuje integritu programu.
Zároveň bychom na Vás rádi apelovali, abyste v případě, že pojedete
poloprázdným autem oslovili spřátelené rodiny a nasoukali se do méně aut ve
více lidech.

Mapa s naznačením našeho tábořiště a přilehlého okolí:

Tábor stojí 3500 korun na dítě. Peníze je třeba uhradit co nejdříve na účet
2901869415/2010, do poznámek napište jméno, popřípadě jména dětí, za které
tábor platíte. Také přihlašujte své děti do přihlašovadla v kalendáriu na webu.
Budete-li potřebovat fakturu či potvrzení o platbě, ozvěte se nám e-mailem na
vedeni.kruh@gmail.cz.

Níže najdete orientační seznam věcí na tábor, přihlášku na tábor a šablonu pro
potvrzení o bezinfekčnosti. Dále je potřeba, aby každý účastník měl posudek
o zdravotní způsobilosti. Tento vystavuje lékař a má platnost 2 roky. Letošní
novinkou je Váš souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu
dítěte, bez kterého nám, při případné návštěvě lékaře, personál není oprávněn
sdělovat jakékoli informace, což značně komplikuje organizaci návratu na
tábořiště. Všechny dokumenty nám prosím, spolu s fotokopií kartičky
pojištěnce, přineste v obálce na nádraží při odjezdu. Stejně tak léky, které dítě
užívá. Prosíme, nenechávejte jakékoli medikamenty u dětí, ale předejte je na
nádraží zdravotníkovi.

Apelujeme na Vás, aby se děti účastnily tábora v jeho plné délce. Opožděně
přijíždějící děti jsou vrhány do již rozběhlého dění, do kolektivu, který se na
táboře tvoří už od prvního dne, předčasným odjezdem jsou pak ochuzeny o
značnou část programu. Uvědomujeme si, že je často těžké skloubit tábor s
časem tráveným s rodinou, s termíny pracovního volna, sportovními
soustředěními a dalšími letními aktivitami, přesto Vás žádáme, pokud se
rozhodnete děti na tábor poslat, abyste dali celé jeho délce přednost.

Na závěr přikládáme ještě pár důležitých bodů určených spíše pro táborové
začátečníky:
1.
Mobilní telefony, tablety a jiné počítače jsou na táboře zakázány,
a to nejen je používat, ale i je vozit s sebou. Rádcové a vedení budou
všichni mít telefon k dispozici v případě akutní potřeby, jinak ovšem na
táboře nejsou zapotřebí. Není kde je dobíjet a jsou na táboře velmi
náchylné k poškození. Foťáky dětem můžete přibalit, zvažte však riziko,
které se pojí s možným znehodnocením. Nejsme schopni za tato zařízení
ručit.
2.
Balte batoh na tábor s dětmi nebo alespoň v jejich přítomnosti, ať
vědí, co a kde mají s sebou. Ideálně jim zaměnitelné věci podepište na
nenápadné místo. Na každé akci zbude poměrně dost věcí, o které se
nikdo nepřihlásí, protože děti neví, které věci jsou jejich.
3.
Nedávejte dětem s sebou mýdlo nebo šampón, nakupujeme před
táborem ekologicky šetrné pro všechny.
4.
Nedávejte s sebou dětem příliš drahé oblečení a vybavení, věci se na
táboře mohou snadno poškodit.
5.
Neposílejte dětem na tábor balíky se sladkostmi. Pro nás je to
velká komplikace, na poštu jezdíme na kole a navíc na táboře panuje erár,
takže by sladkosti byly rozděleny mezi všechny rovným dílem.
6.
Malí mají opět možnost nechat si na tábořiště dopravit balíček
náklaďákem. Do balíčku ideálně věci, které se dají na začátku tábora
postrádat (NE spacák, karimatka, prádelka, sekerka). Podepsané balíčky
přineste po domluvě s rádcem do klubovny nejpozději týden před
odjezdem na tábor. Prosíme, držte se přiměřených velikostí (cca velikost
krabice od bot) a také, ať je obal trvanlivý a lze ho použít i na cestu zpět.
Ideální je plátěná taška.
Přejeme hodně zdaru s přípravou, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte
kontaktovat na vedeni.kruh@gmail.cz.
S pozdravem,
náčelnictvo Kruhu

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
K ÚČASTI NA SOUSTŘEDĚNÍ, LETNÍM TÁBOŘE, ZOTAVOVACÍ AKCI ČI
ŠKOLE V PŘÍRODĚ
podle vyhlášky č. 106/2001 Sb.
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte
……………………………………………………………..…………………..
datum narození dítěte ……..…………………………….….
rodné číslo ……………………………………………….
adresa bydliště
……………………………………………………………………………………………………………
Část A)
Posuzování dítěte k účasti na zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*
b) není zdravotně způsobilé*
c) je zdravotně způsobilé za podmínek ‒ s omezením*
d) je zdravotně způsobilé za podmínek ‒ zvýšená péče, dohled nebo dozor*
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 (typu/druh)
…………………………………………………
d) je alergické na
…………………….…………………………………………………………..…
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)
……………………………………………………………….

……………………………..
datum vydání posudku

…………………….………………………
jméno a podpis
(podle možností tel. číslo)
razítko zdrav. zařízení

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možné podat podle ustanovení § 77
ods. 2 zákona č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
návrh na jejich přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby
dozvěděly o jejich obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotního
zařízení (popřípadě lékaři provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem),
které posudky vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popřípadě lékař
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej
jako odvolání odvolacímu orgánu.
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby, která převzala posudek do
vlastních rukou dne:
.................................................................................................................................
Vztah k dítěti:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
podpis oprávněné osoby
*) Nehodící se škrtněte

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR LLM KRUH
Přihlašuji svého syna/svou dceru: ............................................................................
rodné číslo: .......................................................................................................
adresa: ..............................................................................................................
na letní tábor Ligy lesní moudrosti ‒ kmene Kruh, který se uskuteční v termínu od
2. července do 23. července 2022 na Kosím potoce u obce Černošín.
Případná omezení (alergie, jiná závažnější onemocnění, spec. léky a pod.)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Dítě v posledních týdnech přišlo / nepřišlo do kontaktu s vešmi.
Zdravotní pojišťovna ..................................
Zde prosím uveďte alespoň jednu, nejlépe však dvě kontaktní osoby včetně
telefonních čísel, které budou v případě potřeby v době tábora k zastižení.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Datum........................ Podpis...............................................................

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Já, ............................................................ r.č. : .......................... č.
OP: ..............................
(jméno a příjmení zákonného zástupce)
jako zákonný zástupce ...................................................
r.č. : .....................................
(jméno a příjmení dítěte)

prohlašuji, že:
1) ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu,
2) dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.),
3) okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření,
4) mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami,
které
onemocněly přenosnou nemocí,
5) dítě není přenašečem žádného infekčního onemocnění,
6) dítě nejeví známky onemocnění COVID-19 tj. kašel, dušnost, bolest v krku,
zvýšená teplota, ztráta čichu a chuti atd,
7) je dítě schopno zúčastnit se v termínu 2. 7. ‒ 23. 7. 2022 letního tábora,
8) si jsem vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé
prohlášení
nebylo pravdivé.
Toto prohlášení odevzdejte společně s fotokopií průkazu zdravotní pojišťovny při
odjezdu.
Toto prohlášeni nesmí být starší než tři dny před začátkem letního tábora.
V .............................. dne .....................

Podpis zákonného zástupce .............................................

Souhlas zákonných zástupců s poskytováním informací o zdravotním
stavu dítěte
V době konání letního tábora kmene Kruh od 2. 7. – 23. 7. 2022 souhlasím s
poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte (jméno,
příjmení, datum narození):
........................................................................................................................…
vedoucím zotavovací akce ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb.
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.
Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého:
V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného
dítěte na těchto telefonních číslech:
Matka: ..............................................................................................................
Otec: .................................................................................................................
V Praze dne 2. 7. 2022

……………………
podpis

ORIENTAČNÍ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR
Na táboře bude možnost si vyprat, není tedy potřeba balit závratné množství
základního oblečení. Zároveň na Vás apelujeme, abyste dětem co nejvíce věcí
podepsali, každoročně se na konci tábora k velkému procentu ztracených věcí
nikdo nehlásí.
Mimo běžného vybavení: holky budou letos na táboře potřebovat bílé šaty či
obdobný svršek bílé barvy, kluci nechť si vezmou šedé triko.

• pohorky, tenisky a sandály

• baterka (nejlépe čelovka)

• spacák a karimatka

• ostrý kapesní nůž ‒ přiměřený věku

• přístřešek, ne stan! (ideální je celta,
tropiko s dostatečně dlouhými
provázky)

• šitíčko

• větrovka
• 10x ponožky, 2x teplé ponožky
• 15x spodní prádlo
• pyžamo
• 1-2x dlouhé kalhoty
• 2x kratké kalhoty
• holky ‒ sukně, šaty

• toaletní potřeby (šampón a mýdlo
NE, zajišťujeme ekologicky šetrné)
• svíčky
• kapesníky
• repelent
• krém na opalování
• osobní léky (při odjezdu nahlaste
zdravotníkovi)

• svetr

• BAVLNĚNÁ prádelní šňůra
(každý povinně ‒ používají se na
stavbu tábora ‒ umístěte na vrch
batohu)

• 3-5x tričko, tílko

• šerpa ‒ kdo má

• velký ručník

• kapsář

• šátek

• zápisník, tužka

• plavky

• ostrá sekerka s pouzdrem

• kšiltovka/klobouk/jiná pokrývka
hlavy

• deka (zvažte možnost jejího
propálení jiskrami)

• látkove pytlíky (na špinavé prádlo i
čisté věci)

• softballová rukavice (kdo má)

• spínací špendlíky

• hodit se mohou pracovní rukavice

• 2x mikina, košile apod.

• miska, hrnek, lžíce ‒ označené
(nesmytelně, tzn. lihovkou/ šňůrkou)

• lakroska (kdo má)

