
Jak je možné komunikovat s dětmi? 
Doporučujeme zasílání pohlednic, dopisů, balíčků bez potravin podléhajících zkáze. Lze sledovat 
informace a fotografie na facebooku a instagramu. Návštěvy nedoporučujeme. Na tábořišti platí z 
hygienických důvodů zákaz vstupu cizích osob, včetně návštěv rodičů. Návštěva je možná pouze 
mimo tábořiště, při návratu je nutné prohlášení, že se dítě nesetkalo s infekční osobou. Je zde riziko 
zanesení nákazy a předčasného uzavření tábora hygieniky. O nemoci, zranění či výchovném problému 
sami telefonicky informujeme. Je možné se výjimečně na stav dítěte telefonicky informovat u 
hlavního vedoucího.  
 
Co na tábor nepatří?  
Telefony, tablety a jinou elektroniku, nechte doma, jejich užívání po dobu táborového programu není 
dovoleno. Nesmí se přechovávat na chatkách. Je nutné uschování u hlavního vedoucího a výjimečné 
užití jen v době osobního volna na určeném místě. Nechceme, aby telefony narušovaly průběh 
programu, docházelo k závisti, kyberšikaně či krádeži. Cigarety, alkohol, omamné a psychotropní 
látky, zbraně i nože, výbušniny i petardy a jiné nebezpečné věci jsou zakázané! Zjištění přechovávání 
je závažné porušení táborového řádu a podmínek účasti a pobyt bude ukončen. Nelegální případy si 
řeší sama policie.  
 
Mohou mít děti u sebe vlastní potraviny?  
Skladování a konzumace stravy na chatkách je zakázána. Netýká se pití, sladkostí a pochutin bez 
čokolády v obalech, nepodléhajících zkáze, ať dovezených, doručených poštou, či zakoupených v 
bistru nebo na výletě, v rozumném množství. O poledním klidu si táborníci mohou zakoupit v 
táborovém bistru omezený počet tří nápojů či pochutin. K tomuto jim je vydána část jejich kapesného. 
V bistru se neprodávají extrémně kalorické nápoje ani pochutiny, ale pár bonbónů, sušenek, křupek, 
minerálek a džusů zde je. Rozbalené pochutiny podléhající zkáze musí do večerky zkonzumovat, jinak 
jsou zlikvidovány. 
 
Jak najít ztracené věci?  
Pokud po příjezdu dítěte postrádáte oblečení, prohlédněte si fotografie nalezených věcí, na našich 
facebookových stránkách. Pokud si věc poznáte, tak kontaktujte pořadatele a dohodněte si převzetí. 
Pokud si vaše dítě přivezlo věc, která mu nepatří, vyfoťte ji a zašlete pořadateli, aby ji mohl zveřejnit, 
nebo jí přímo předejte. Jestli postrádanou věc na fotografiích nenaleznete s největší 
pravděpodobností je nadobro ztracená a stejně jako u poškozené věci, nezbyde nic jiného než ji 
oželet. Žádná pojistka se na ztrátu, odcizení či poškození věcí účastníků nevztahuje a Vaši škodu nelze 
uhradit.  
 
Jak je zajištěna bezpečnost?  
Bezpečnost zajišťuje hlavní vedoucí a vedoucí dne. Tábor je v noci osvětlen, po celou dobu střežen. 
Vedoucí jsou proškoleni z bezpečnosti práce, první pomoci, protipožární ochrany, postupu evakuace, 
pedagogického minima a z rizikových faktorů. Děti jsou první den seznámeni s táborovým řádem, 
režimem dne, evakuačním plánem, hranicemi tábora a herního prostoru, umístěním shromaždiště, 
ošetřovny, jídelny, sušárny, umývárny a toalet, s místy ubytování vedoucích, zdravotníka a hlavního 
vedoucího. Jsou poučeni o bezpečnosti při pobytu v přírodě, sportu, táborových aktivitách a během 
noční doby. 
 
 
Jak je zajištěn pitný režim? 
Pitný režim je zajištěn celodenně nepřetržitým přístupem k ovocné šťávě nebo čaji slazenému a 
neslazenému. Minimálně jednou denně při snídani je podáván teplý nápoj, při chladném počasí pak 
celodenně. 5x denně je podáváno pití ke stravě a během dne jsou v táborovém programu stanoveny 
přestávky pro zajištění pitného režimu. Při opuštění tábora si táborníci plní vlastní lahev na pití, 



kterou si nesou s sebou. Pravidelné mytí lahví je zajištěno. Zdravotník s ohledem na počasí může pitný 
režim upravit a zintenzivnit. 
 
Jak je zajištěn úklid?  
Úklid tábořiště zajišťuje personál před zahájením a po skončení pobytu, každodenně uklízí i kuchyň, 
sprchy, umývárny a toalety. Úklid ubytovacích prostor a okolí chatek, si zajišťují děti samy a je 
hodnocen. Úklid jídelny, tělocvičny, klubovny, a areálu zajišťuje služební oddíl. Vedoucí ani děti se 
zpravidla nepodílí na jiném úklidu, pracích ani přípravě potravy. Pouze ve výjimečném případě 
v souladu s hygienickými předpisy mohou pomoct s přípravou potravy vedoucí a děti, a to při 
přípravných nebo pomocných pracích. V profesionálně vybavené kuchyni nám vaří kuchařka.  
 
Jak je zajištěna hygiena? 
Tábořiště zcela vyhovuje hygienickým předpisům. Je zde dostatečný počet umyvadel, splachovacích 
toalet a sprch s teplou vodou pro obě pohlaví a sušárna prádla a obuvi. Je zásobeno pitnou vodou z 
vlastní studny, odpovídající hygienickým požadavkům. Minimálně dvakrát v týdnu je vyžadováno 
sprchování táborníků, před každým jídlem mytí rukou, dvakrát denně čištění zubů a úprava vlasů. Dle 
epidemiologické situace, jsou v jídelně, umývárně a u toalet rozmístěny dezinfekce. Všichni vedoucí, 
praktikanti i personál kuchyně jsou zdravotně způsobilí a mají platný zdravotní potravinářský průkaz. 
 
Jak je zajištěna zdravotní péče? 
Je zajištěna nepřetržitě, kvalifikovaným zdravotníkem. Všichni vedoucí ovládají první pomoc. 
Pravidelně probíhá kontrola zdravotního stavu a užívání předepsaných léků. Při běžných zdravotních 
obtížích, jsou podány léky volně prodejné, z obsahu táborové lékárničky dle vyhlášky č. 106/2001 Sb., 
je zajištěno běžné ošetření a v případě infekcí jsou nemocní ubytováni na marodkách s vlastním 
sociálním zařízením. V případě závažnějšího stavu, zdravotník zajistí ošetření lékařem nebo přivolání 
rychlé záchranné služby. Hlavní vedoucí o zdravotních obtížích a úrazech informuje zákonného 
zástupce. 
 
Jak je zajištěna lékařská péče? 
Je zajištěna okolními ambulancemi a nemocnicí Tábor. Zdravotníka je zplnomocněn, k dání souhlasu 
k ošetřením dítěte, k přítomnosti u jeho ošetření, s jeho hospitalizací, k pobytu v nemocnici s ním, k 
jeho převzetí do své péče, k vyžádání informací nezbytných k zajištění péče a k přepravě. Zdravotní 
personál je zproštěn mlčenlivosti při poskytování informacích o zdravotním stavu dítěte. Ošetření u 
lékaře je vždy oznámeno zákonnému zástupci. Trvá-li zotavení déle jak 3 dny, jsou rodiče vyzváni k 
převzít dítě do 24 hod. Nadstandardní náklady na ošetření, poplatky a nákup léků pak hradí rodiče. 
 


