PODZIMNÍ TÁBOR KAJLOVEC 2021
26.10. - 31.10. 2021
Odjezd: úterý 26. října 2021 v 16:00 hod., sraz v 15:45 hodin na parkovišti
před vlakovým nádražím Ostrava – Vítkovice.
Z důvodu opatření proti covid 19 prosíme všechny doprovázející osoby, aby se zdržovaly co
nejdále od místa srocování dětí a byly vybaveny ochranou dýchacích cest. Můžete-li, omezte
také nezbytný doprovod na co nejmenší počet osob (bez dědečků, tetiček atd).
Při odjezdu odevzdáte před autobusem našim zdravotnicím:
1.

2.

jedno z potvrzení ke covid 19 (lékařské potvrzení o prodělané nemoci Covid 19 platným po
celou dobu konání tábora, potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starším jak 3 dny a
nebo potvrzením o očkování druhou dávkou vakcíny, které bylo ukončeno před více než 14
dny)
originál rodiči vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu
dítěte s datem 26.10. 2021
originál podepsaného souhlasu s ošetřením u lékaře (plná moc)
dítětem užívané léky s neprošlou expirací po celou dobu konání tábora (v podepsaném a
uzavřeném igelitovém sáčku s předepsaným dávkováním)
originál posudku lékaře o zdravotní způsobilosti s podepsaným převzetím od rodičů
kopii zdravotního průkazu pojištěnce (originály kartiček nebereme)
originál závazné přihlášky (všechny 3 části)

3.
4.
5.
6.
7.

Bez těchto dokladů dítě nebude na tábor přijato!
Po odevzdání dokumentů zdravotnicím a uložení zavazadel do zavazadlového prostoru autobusu
mohou děti přistoupit ke dveřím autobusu, kde bude ještě zkontrolován jejich aktuální zdravotní
stav, a poté mohou nastoupit do autobusu. Dětem, kterým bývá v autobuse špatně, doporučujeme
dát cca hodinu před odjezdem kinedryl a poučte je, prosím, aby si sedaly dopředu k řidiči. Pobyt
bude zahájen večeří a ukončen obědem. Vyhněte se prosím sladkostem.
Autobus: doprava bude realizována autobusem firmy Autodoprava Ševčík z Vratimova.
Návrat: neděle 31. října 2021 kolem 14:00 hod. na stejné místo (v případě výrazné změny
času příjezdu budou rodiče informováni na telefonní číslo uvedené v závazné přihlášce).
Fotografie: budeme se snažit na konci každého dne zveřejnit alespoň několik ilustračních fotografií
s krátkým komentářem na náš facebookový profil a instagram, po návratu z tábora všechny na web
ldtkajlovec.rajce.idnes.cz/.
Mobilní telefony a tablety: Uvedená a jim podobná zařízení pro děti této věkové kategorie jsou na
táboře zcela nevhodná a proto prosíme rodiče, aby je dětem nedávali. Rodičům je připravena hlavní
vedoucí podat veškeré informace každý den o poledním klidu mezi 13 - 14 hodinou nebo večer
mezi 18 - 19 hodinou. Děti k telefonům zásadně nevoláme.
Finanční hotovost: Pokud chcete vybavit své dítě nějakou finanční částkou, mějte na paměti, že
dítě si za své peníze odpovídá samo. Na táboře není trezor ani jiná možnost úschovy cenností.
Řetízky a prstýnky: Uvedené ani jiné cennosti si brát dětem důrazně nedoporučujeme. Převážná
část programu je zaměřena na aktivity v lesích, v hotelovém bazénu a na sportovní činnosti, při
kterých může dítě cennosti vytratit.

Kontakt: Mgr. Ivanská Zdeňka hlavní vedoucí LDT Kajlovec, tel.: 777 896 044, email:
kajlovec@email.cz
Adresa: Hotel Kryštof, Prostřední Bečva 232, PSČ 756 56
Provozovatel: Michálkovický volejbal, spolek, Radniční 574/52, 715 00 Ostrava, IČO: 22817468

Individuální doprava do místa konání tábora a zpět
Místo převzetí dětí: parkoviště před hotelem

Čas převzetí dětí: cca v 18 hodin (může být i později dle času odjezdu z Ostravy)
Našemu zdravotníkovi odevzdejte:
1. jedno z potvrzení ke covid 19 (lékařské potvrzení o prodělané nemoci Covid 19 platným po
celou dobu konání tábora, potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starším jak 3 dny a
nebo potvrzením o očkování druhou dávkou vakcíny, které bylo ukončeno před více než 14
dny)
2. originál rodiči vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu
dítěte s datem 26.10. 2021
3. originál podepsaného souhlasu s ošetřením u lékaře (plná moc)
4. dítětem užívané léky s neprošlou expirací po celou dobu konání tábora (v podepsaném a
uzavřeném igelitovém sáčku s předepsaným dávkováním)
5. originál posudku lékaře o zdravotní způsobilosti s podepsaným převzetím od rodičů
6. kopii zdravotního průkazu pojištěnce (originály kartiček nebereme)
7. originál závazné přihlášky (všechny 3 části)
Po odevzdání dokumentů zdravotníkovi bude dítěti ještě zkontrolován jeho aktuální zdravotní stav.
Pobyt bude zahájen večeří a ukončen obědem.

