Informace a pokyny k táboru
Přihláška a platba
PŘIHLÁŠKA
Přihlášku obdrží rodiče po kladném vyjádření na výzvu vedení střediska, kterým potvrdí, že dítě opravdu na tábor pojede. Přihláška je zasílána
prioritně v elektronické podobě, na požádání (např. pro rodiny bez internetu jí lze zaslat i poštou). Přihlášku tvoří pdf formulář s editačními poli, kam
lze zapisovat (např. jméno, bydliště apod.) a zaškrtávacími políčky.
Vyplněnou přihlášku zašlete jako přílohu e-mailu výhradně na adresu tabor@junak-chomutov.cz. Přijetí přihlášky elektronicky Vám bude potvrzeno.
V případě, že mail nemáte, dodejte jí prosím zástupci vůdce střediska Zbyňku Nejezchlebovi - Boilerovi (tel. 777 900 813) na adresu Kostnická 89 –
poštou, ale lze i jen vhodit do schránky; případně je možné přihlášku vhodit do schránky na dveřích klubovny 3. oddílu. (V těchto případech nebude
ale zasíláno potvrzení.) Jiné než uvedené způsoby předání přihlášek nejsou možné.
Již není třeba opatřovat přihlášku osobním podpisem rodičů, proto lze vyplněné přihlášky posílat elektronicky. Podáním přihlášky rodiče (zákonní
zástupci) přihlásí závazně své dítě na tábor a zároveň tím berou na vědomí, že dítě bude povinno dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků
tábora, táborový řád a související předpisy1. Jejich nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na navrácení táborového
poplatku.
Dále tímto podáním berou na vědomí výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte a upozornění o cenných věcech a mobilních telefonech
(jsou uvedeny v tomto listě).

ZÁLOHA
Od roku 2016 je zavedena nutnost složit současně s podáním přihlášky zálohu ve výši 1.500.- Kč. K tomuto opatření nás bohužel vedla špatná
zkušenost z minulých let.
Zálohu není třeba skládat v případě, že plná úhrada tábora bude provedena Vaším zaměstnavatelem proti vystavené faktuře

JAK PŘIHLÁŠKU VYPLNIT?
♦

vyplňte díl „A“ (případně i „B“) přihlášky, a obratem - nejpozději ale do 9.6.2017 zašlete jedním ze způsobů shora uvedených. Máte-li nějaká
speciální přání, napište je pod díl „B“.
Díl „C“ a „D“ (jmenuje se prohlášení o zdravotní způsobilosti) si vytiskněte a zatím ponechejte doma. Vyplníte jej těsně před odjezdem na tábor
a s datem ne starším jednoho dne před datem odjezdu odevzdáte spolu s průkazkou zdravotní pojišťovny a zdravotním a očkovacím
průkazem dítěte se zapsanou prohlídkou ne starší 12 měsíců (pokud dítě tento průkaz nemá, nebo je prohlídka v něm uvedená starší 12
měsíců, je nutné písemné potvrzení lékaře) při předání dítěte na tábor. Bez těchto náležitostí nebude dítě přijato!

♦

TERMÍN PLATBY
Záloha – musí být uhrazena do 5 dnů po potvrzení elektronické přihlášky nebo do 5 dnů po jejím podání v papírové formě.
Zbytek táborového poplatku musí být uhrazen nejpozději do 25.6.2017.

ZPŮSOB PLATBY (ZÁLOHA I DOPLATEK)
1.
2.
3.
4.

hotovostně v klubovně v době mezi 18:00 – 18:15 v těchto dnech: pondělí (Boiler), středa (Čáp).
poštovní poukázkou typu A na níže uvedený účet, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRR - je to jediný způsob
identifikace platby
převodem na běžný účet u Fio banky, číslo účtu: 2400959180/2010, příp. hotovostním vkladem na tentýž účet přímo u přepážky banky;
variabilní symbol záloha = 20171, doplatek = 20172, do zprávy pro příjemce uveďte ale jméno dítěte
pokud Vám poukaz nebo jeho část hradí zaměstnavatel z FKSP ap., vyplňte laskavě díl „B“, obratem zašleme fakturu přímo Vašemu
zaměstnavateli

STORNOPOPLATKY
Pozor, stornopoplatky se vypočítávají z celkové částky, nikoliv jen z uhrazené zálohy!
důvod

poplatek ve výši

1.Neúčast na základě nemoci - nutno doložit lékařským potvrzením .................. 25%
2.Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 25.6. 2017 ......................................... 35%
3.Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 1.7.2017 ............................................ 50%
4.Neúčast z jiných důvodů, nahlášená později (nebo neohlášená vůbec) ........ 100%
5.Předčasný odjezd z důvodu nepravdivého prohlášení rodičů ........................ 100%
Odjede-li Vaše dítě z tábora předčasně z důvodu onemocnění, vracíme příslušnou nevyčerpanou částku po odečtu 25%

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
V případě zjištění nepravdivého prohlášení rodičů (Díl C.) není nárok na vrácení nevyčerpané částky po odjezdu dítěte!
Jedná se typicky o případy, kdy zdravotník tábora zjistí při vstupní prohlídce příznak počínajícího onemocnění nebo zavšivení.
Provozovatel tábora má rovněž právo požadovat náhradu škodu způsobené mu nepravdivým prohlášením rodiče (např. v
situaci, kdy nemocné dítě nakazí děti další a provozovatel těmto dalším rodičům bude nucen vrátit peníze.

Obecné informace
PROVOZOVATEL TÁBORA
Junák – český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s., Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov, IČ 46787721.

VŮDCE TÁBORA
Ing. Bc. Jiří Gärtner - Čáp, tel. 608 226 822. Je držitelem vůdcovského dekretu Junáka – českého skauta, z.s., který opravňuje vést jakýkoliv tábor
v ČR.

ADRESA TÁBORA
(jméno dítěte)
LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR JUNÁK CHOMUTOV.
FRANČINA HUŤ - ŽELEZNÁ
345 26 pošta Bělá nad Radbuzou
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Všechny táborové předpisy jsou k

dispozici na internetu

MÍSTO ODJEZDU A PŘÍJEZDU
Chomutov, Havlíčkova ulice 3675 – před Základní školou Duhová cesta s.r.o. (dříve 9.ZŠ Havlíčkova.

♦ odjezd je v sobotu 8. července 2017 ve 13:30, sraz už ve 12:50 – důvodem je kontrola vlasů, zda se někde nevyskytuje zavšivení. Prosíme o
pomoc při nakládání zavazadel. Užívá-li Vaše dítě léky, odevzdejte je i s pokyny zdravotníkovi tábora během odjezdu na tábor.
♦ příjezd je v sobotu 22. července 2017 mezi 17:00 - 18.00

ZODPOVĚDNOST ZA DĚTI
Provozovatel přebírá za dítě zodpovědnost okamžikem jeho převzetí k přepravě na tábor (nebo převzetím na táboře při individuální dopravě).
Zodpovědnost provozovatele končí předáním dítěte zákonným zástupcům po příjezdu z tábora (nebo předáním přímo na táboře při individuální
dopravě – v tom případě musí rodič písemně potvrdit převzetí dítěte).
Rodiče jsou povinni v případě onemocnění dítěte na táboře si dítě vyzvednout.

UBYTOVÁNÍ
Je zajištěno ve dvoulůžkových stanech na dřevěné podsadě, stany mají dřevěnou roštovou podlážku. Lůžka jsou vybavena molitanovou matrací,
doporučujeme vzít ještě vlastní karimatku nebo deku. Roverský kmen přespává v teepee na částečně vlastnoručně zhotovených lůžkách, teepee je
vybaveno roštovou podlahou.
Každý účastník musí mít vlastní spací pytel.

STRAVA
Je poskytována 5x denně. Každý oběd je tvořen teplým hlavním jídlem včetně polévky, večeře je teplá ob den. Snídaně jsou vždy doplněné horkým
nápojem (čaj, kakao, bílá káva). 1x za tábor je snídaně podávána formou švédského stolu. Svačiny jsou poskytovány dopoledne i odpoledne. Mimo
tato jídla je nepřetržitě (i v noci) k dispozici chleba (pečivo) s možností jeho namazání máslem nebo marmeládou.
Každý účastník musí mít vlastní ešus nebo jinou podobnou misku a příbor nebo alespoň lžíci (viz seznam potřeb).
Pitný režim – nepřetržitě je k ispozici čaj i voda se šťávou.

KANTÝNA
Protože nejbližší obchod je vzdálen 14 km a není prakticky žádná možnost jak utratit kapesné, zajišťujeme pro děti táborovou kantýnu – prodej
nejběžnějších druhů cukrovinek, chipsů, limonád a džusů za maloobchodní ceny přímo na táboře. Nákup v kantýně je ale umožněn jen tomu, kdo
v daný den řádně snědl celý oběd.

CENA
Zahrnuje stravu, veškeré technické zabezpečení dětí, ubytování, pojištění, dopravu autobusem tam a zpět
Žádné další poplatky nejsou vyžadovány.

DOPRAVA
Doprava autobusem je zajištěna z Chomutova a do Chomutova.
Dopravu realizuje již řadu let firma Autobusy Chomutov s.r.o.

TELEFON
Na táboře je umístěn trvale telefon – tzv. táborová telefonní budka. Je v kuchyni (kde je stále někdo přítomen), trvale připojen na nabíjení a rodiče
mohou kdykoliv na tábor zavolat a případně i hovořit se svým dítětem. Číslo tohoto telefonu je 775 387 090. V provozu je vždy od prvního dne tábora
od 17:00 do dne odjezdu do 12:00 nepřetržitě. Pokud budete volat na tábor, používejte výhradně toto číslo.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Na táboře je přítomen kvalifikovaný zdravotník s vybavenou lékárnou.
Lékařskou péči přebírá po dobu tábora na základě dohody územně příslušný praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Yousef Ghattas v Poběžovicích.
Chod tábora po hygienické stránce je každoročně kontrolován pracovníky Krajské hygienické stanice Plzeň, územní pracoviště Domažlice, a vždy
byl hodnocen velmi kladně a bez závad.

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
Mytí je prováděno ve dvojžlabové vojenské polní umývárně s tekoucí pitnou vodou (odběr vody z blízkého pramene) s osmi výtokovými kohouty.
Sprchování je možné v polní sprše s teplou vodu (ohřev vody dřevem) – i tato voda je pitná.
Mytí vlastního jídelního náčiní si provádí každý sám v teplé pitné vodě s mycím prostředkem, oplach nádobí je ve vlažné vodě.
WC – latriny jsou suché kopané se zemním zásypem, opatřené budkami, oddělenými podle pohlaví a v noci osvětlené.
Všechna hygienická zařízení splňují podmínky příslušné vyhlášky.

OZNAČENÍ OSOBNÍCH VĚCÍ
Všechny osobní věci musí být označeny jménem! Je to nutné zejména u menších dětí, které často nevědí, že nalezená část oděvu patří právě jim.
U ešusů, hrnků, lžic, baterek, nožů a podobných věcí to doporučujeme úplně všem - každý rok jich několik bezprizorních zbude.

NÁVŠTĚVY
Návštěvy na táboře jsou z výchovných i hygienických důvodů zakázány !

UPOZORNĚNÍ O MOBILNÍCH TELEFONECH (A JEJICH EKVIVALENTECH)
Po předchozích špatných zkušenostech bylo rozhodnuto, že na našem skautském táboře ve Frančině Huti bude zcela zakázáno používání
mobilních telefonů, tabletů a podobných zařízení. Všechny budou na začátku tábora vypnuty, vybrány a uloženy do trezoru. V neděli 16.7.2017 od
19:00 do 21:00 budou na tento časový úsek telefony vráceny zájemcům, aby měli možnost zavolat domů, pokud o to budou stát. Poté budou vráceny
až v pátek 21.7.2017. V případě nutné potřeby - předčasný odjezd z tábora apod., bude telefon samozřejmě vydán zpět.
Pro spojení rodičů s táborem je opět k dispozici táborový telefon:775387090, telefon vedoucího tábora: 608226822 a telefony vedoucích oddílů,
jejichž čísla upřesníme před táborem.
K tomuto opatření jsme přistoupili z několika důvodů. Tím hlavním je mnoho času, který někteří tráví na telefonu prohlížením sociálních sítí, hraním
her apod. Na táboře je mnoho jiných možností zábavy a my chceme, aby je naplno využili. Dále chceme předcházet ztrácení nebo ničení telefonů při
hrách mimo tábor i v táboře. Jedná se většinou o dost drahá zařízení.
Zvažte prosím na základě tohoto sdělení, zda je vůbec nutné, aby si Vaše dítě telefon (tablet) na tábor bralo.

UPOZORNĚNÍ O CENNÝCH VĚCECH
Cenné věci, hodinky, přehrávače, elektronické přístroje a pod může mít dítě s sebou pouze na vlastní nebezpečí. Při ubytování ve stanech nejsme
schopni zabránit případné ztrátě, nehledě k tomu, že elektronika vlhkem značně trpí a je omezená možnost dobíjení – tábor je bez elektřiny.

SEZNAM POTŘEB NA TÁBOR:
A. oblečení: (výčet prádla je jenom orientační, necháme to na zkušenostech rodičů)
Kompletní kroj, jednobarevné kalhoty (vzít si ho na cestu). Další výčet součástí oblečení včetně prádla necháme na zkušenostech rodičů, je třeba ale
počítat s tím, že na táboře bývá občas pořádná zima. Nezapomeňte prosím na plavky, rezervní dlouhé kalhoty, větrovku nebo sportovní bundu,
pláštěnku, holínky, a pevné boty (na výlety).
B. Hygienické potřeby:
Žínka, kartáček na zuby, pasta, kelímek z PVC, hřeben, 2x toaletní papír, kartáček na ruce, 3 menší a 2 velké ručníky, mýdlo v krabičce, opalovací
krém, repelent, šampon na vlasy, prací prostředek v tubě, šňůra na sušení prádla, několik kolíků na prádlo.
C. Jídelní potřeby :

Ešus s víčkem - ale stačí i jedna větší a jedna menší miska (na saláty a kompoty) z umělé hmoty, lžíce, (vidlička a příborový nůž nejsou nezbytné),
malá lžička, hrníček na pití, 2 utěrky na nádobí.
D. Ostatní osobní potřeby:
Spací pytel, karimatka, baterka, zásobní baterie a žárovka, zavírací nůž, malé vodové barvy nebo tempery, štětec, pastelky nebo fixy, malé nůžky,
skicák nebo 10 čtvrtek, trhací blok, obyčejná. tužka, KPZ, psací potřeby, koresponďáky nebo dopisní papíry + známky, láhev na pití (doporučujeme
litrovou láhev z umělé hmoty ), závěsný kapsář (na bok stanu) o rozměrech cca 180 x 30 cm (z libovolné látky) s kalouny pro přivázání a se 6 - 8
kapsami na umístění drobných věcí, sáčky na špinavé prádlo, batoh na výlety, chlebník na cestu, svačinu a jídlo na odpoledne (na táboře bude až
večeře), vše sbalit do kufru. Další potřeby může určit vedoucí družiny.
E. Kapesné
Dle Vaší úvahy, doporučujeme 300 Kč. Finance, které dítěti dáte, budou uloženy v táborovém trezorku. Protože v dalekém okolí není žádný obchod,
je na táboře k dispozici kantýna pro nákup cukrovinek za maloobchodní ceny.
Pro případ, že byste byli nuceni si pro dítě přijet, popisujeme cestu:
Tábor leží v nejzápadnějším výběžku okresu Domažlice 12 km jižně od Rozvadova. Příjezd: výchozí bod Přimda, odtud po silnici č.198 do Nové Vsi
a dále rovně do Železné. V Železné u aut. zastávky odbočuje jižně cesta. Po ní 2 km k bývalému táboru MV (Železná Huť), na rozcestí vpravo
kolem vodní nádrže, na kraji lesa vlevo do kopce. Po 800 m na křižovatce šikmo doleva dolů, po 150 m uvidíte vpravo tábor. Pozor - ze Železné k
táboru je bez povolení zákaz vjezdu a asi po 1 km uzamčená závora

