HASIČSKÝ TÁBOR 2019
Přátelé, kamarádi, vydejte se s námi zpátky do minulosti!
Tentokráte se společně pomocí starobylého stroje času
dostaneme hned do několika historických období.
V každém z nich zažijeme spoustu nebezpečných
i legračních okamžiků. Na naší dobrodružné výpravě
odkryjeme nejen spoustu záhad a tajemností, ale také se
mnohému naučíme. V jednotlivých dobách na nás bude
jistě číhat spousta nástrah a záludností. Troufnete si na
ně? Tak neváhejte a vydejte se na cestu za nevšedními
dobrodružstvími s námi!
Hasičský tábor pořádá SDH Lubná ve spolupráci s SDH
Hartmanice. Tábor je určen pro všechny děti ve věku od 6
do 15 let bez ohledu na to, zda jsou členy SHČMS. Kapacita tábora je cca 40 dětí. Program je zaměřen na
sportovní aktivy, turistické výlety a na získání dovedností pohybu a orientace v terénu. Prostor je též
věnován výtvarným a dramatickým aktivitám.
Termín a místo konání: 11. 8. – 17. 8. 2019, táborová základna v Pusté Rybné
- Nástup: neděle 11. 8. 2019 v 15 hodin v Pusté Rybné u hospody Hlučál. Táborová základna je
vzdálena asi 2 km od místa nástupu, děti cestu absolvují pěšky, zavazadla budou odvezena auty.
- Ukončení: sobota 17. 8. 2019 v 11:30 v místě nástupu
- Dovolujeme si upozornit rodiče, že z organizačních důvodů není možné požadovat pozdější nástup
dětí na tábor, anebo jejich dřívější odjezd z tábora.
Při nástupu na tábor musí každý účastník odevzdat tyto dokumenty:
- Prohlášení o bezinfekčnosti: potvrzuje zákonný zástupce dítěte a toto prohlášení (uvedené datum)
nesmí být starší více než 1 den před odjezdem.
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě: nemusí být
vystaven přímo pro účely tohoto tábora (lze použít i potvrzení z jiného tábora či školy v přírodě).
Posudek má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně
zdravotní způsobilosti dítěte. Po skončení tábora bude vrácen.
- Kartičku zdravotní pojišťovny
- Upozornění pro rodiče: pokud bude dítěti v den nástupu na tábor chybět některý z těchto
dokumentů, anebo některý z nich nebude řádně vyplněn, nebude dítěti nástup na tábor umožněn!
Táborová základna:
- Ubytování je zajištěno v dvoulůžkových stanech s podsadou (v případě špatného počasí možnost
přespání v budově).
- V areálu tábora se nachází zděná budova s kuchyní, sociálním zařízením a klubovnou.
- Areál se nachází v CHKO Žďárské vrchy a příjezd k táborové základně je povolen pouze vozidlům se
zvláštním povolením zajišťujícím zásobování tábora. Návštěvní den není vyhlášen, pokud by však měli
rodiče jakýkoliv důvod k návštěvě tábora, je třeba, aby respektovali dopravní značení a nevjížděli do
zákazů vjezdu.

Přihlášky a cena tábora:
- Cena tábora činí 1700 Kč
- Přihlášky odevzdejte nejpozději do 11. června 2019. Spolu s přihláškou prosím uhraďte i nevratnou
zálohu ve výši 1000 Kč. Doplatek ve výši 700 Kč je splatný nejpozději v den nástupu na tábor.
- Upozorňujeme rodiče, že kapacita tábora je omezena. Proto doporučujeme nenechávat odevzdání
přihlášek na poslední chvíli. Dále upozorňujeme, že místo na táboře bude dítěti rezervováno až po
odevzdání přihlášky a zaplacení zálohy.
S sebou:
- Spací pytel, polštářek, ešus, lžíce, hrnek, utěrka, svítilna s náhradními bateriemi, láhev na pití a menší
batoh na výlet, spodní prádlo, ponožky, plavky, trička s krátkým i dlouhým rukávem, dlouhé i krátké
kalhoty, svetr, mikina, teplé oblečení na spaní, pokrývka hlavy proti slunci, čepice (zimní)!!!, sluneční
brýle, sportovní bunda, pevná sportovní obuv (vhodná i do lesa), sandále, gumáky, pláštěnka, šátek,
pytel na špinavé prádlo, hygienické potřeby, ručník, krém na opalování, repelent, tužka, zápisník,
drobné kapesné.
Léky:
- Pokud dítě užívá léky, uveďte tuto skutečnost na zadní stranu prohlášení o bezinfekčnosti. Léky
označte jménem dítěte, při odjezdu je od Vás přebere zdravotník.
Omezení:
- Pokud vyžaduje dítě nějaká omezení, která neuvedl ošetřující lékař dítěte v Posudku o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (např. v jídle, v pohybu apod.), je třeba
tato omezení uvést na Přihlášku. Pokud tato omezení nejsou v době odevzdání přihlášky známa, nebo
pakliže došlo k jejich změně, uveďte, prosím, tuto skutečnost na Prohlášení o bezinfekčnosti
odevzdávané v den nástupu na tábor.
Kontakt:
- Štěpán Vlček, 731 017 373, vlcekste@gmail.com
- Pavel Uher (SDH Lubná, hlavní vedoucí tábora), 736 451 611, uher.pavel@policka.cz
- Marcela Uhrová (SDH Lubná), 737 637 008, marcela.uhrova@gmail.com
- Kateřina Serafinová (SDH Hartmanice), 605 086 974, serafinova.katerina@seznam.cz
- Pavlína Jedličková, 734 246 818, jedlickova.pavlina@gmail.com

Veškeré informace a dokumenty ke stažení naleznete na webu sdh.lubna.cz/tabor

PŘIHLÁŠKA NA HASIČSKÝ TÁBOR 2019
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………….………………………………….................................
Bydliště: ....………………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………….…………….………………………....... Školní třída (od září 2019): ………….…………..…….………………
Jméno zákonného zástupce: ……………….………..………….………………………………………………………………………………………..
Telefon zákonného zástupce: …….……………………..……… e-mail (nepovinně): ….……………………………………………………
Další sdělení (např. omezení v pohybových aktivitách, ve stravě apod.): …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dítě je (zaškrtněte):

neplavec – poloplavec – plavec

Velikost trička (zaškrtněte):

122

–

134

–

146

–

158

–

XS

–

S

–

M

–

L

–

XL

Vyplněním a podpisem této přihlášky zákonný zástupce účastníka tábora potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s účastí dítěte na Hasičském táboře 2019
pořádaným SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Lubná, IČO 63805383, který se koná v termínu 11. 8. – 17. 8. 2019 na táborové základně v Pusté
Rybné. Zákonný zástupce účastníka tábora dále uděluje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a osobních údajů účastníka tábora a dále údajů
o zdravotním stavu účastníka tábora v souladu s právním řádem České republiky. Zákonný zástupce bere na vědomí, že pozdější příjezdy či dřívější
odjezdy dětí nejsou možné a že návštěvy rodičů na táboře nejsou z důvodů výchovných a zdravotních doporučeny. Pořadatel tábora dále nedoporučuje
brát s sebou mobilní telefony, tablety a obdobnou elektroniku. V případě poškození za ni pořadatel nenese žádnou zodpovědnost. Zákonný zástupce
dále souhlasí, že fotografie či videa dítěte, ať již skupinové nebo individuální, mohou být umístěny na internetové stránky pořadatele tábora a též
použity při propagačních činnostech pořadatele.

V …………………………… dne …………..……………… Podpis zákonného zástupce: …………………………………………................

