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MAŽORETKOVÝ TÁBOR 

boj „O zlatou hůlku“ 

Nejen pro mažoretky 

 

 

TERMÍN:   16. 7. – 23. 7. 2021 
MÍSTO:   TZ Klokočov 

CENA:    3.000,-Kč 

UBYTOVÁNÍ:  budova TZ Klokočov 

PRO KOHO:    pro všechny holky, dívky,  

slečny ve věku od 7 do 15 let                                    

KAPACITA:    27 dětí 

 

 

HLAVNÍ VEDOUCÍ:   

Mgr. Pavlína Steschnerová; tel: +420605386901;  

e- mail: steschnerova@svc- vitkov.cz 

 

Program: 

Pátek 16. 7. 2021 : Příjezd dětí s rodiči na TZ Klokočov, předání zdravotní dokumentace, 
ubytování, večeře, seznámení se s programem pobytu, táborovým řádem, nácvik společného 
tance, noční hra 
Sobota 17. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program – talentové zkoušky, 
rozdělení do oddílů, svačina, pokračování v dopoledním programu, oběd, táborová hra, 
svačina, táborový trénink, večeře, představení oddílových skupin, večerní program, večerka 
Neděle 18. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program – táborový trénink, 
svačina, trénink, oběd, vyjížďka na koních, svačina, táborová hra, večeře, večerní program – 
táborák, večerka 

http://www.svc-vitkov.cz/
mailto:steschnerova@svc-vitkov.cz
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Pondělí 19. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program – výroba soutěžního 
kostýmu, svačina, táborová hra, oběd, celodenní výlet – Těchanovická rozhledna, svačina, 
Davidův mlýn, večeře, večerní program - film, večerka 
 
Úterý 20. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program – výroba soutěžního 
kostýmu, svačina, táborová hra, oběd, táborový trénink, svačina, táborový trénink, večeře, 
večerní program – hra, soutěže, stezka odvahy, večerka 
 

Středa 21. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program – táborová hra, svačina, 
táborová hra, oběd, táborový trénink, svačina, táborový trénink, večeře, večerní program – 
hra, soutěže, diskotéka, večerka 
 

Čtvrtek 22. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, dopolední program – táborový trénink, 
svačina, táborový trénink, oběd, Výroba kulis pro vystoupení, svačina, táborová hra, večeře, 
večerní program – přednáška p. Potočárové, večerka 
 

Pátek 23. 7. 2021 : Budíček, rozcvička, snídaně, příprava na finálovou soutěž, finálová soutěž, 
svačina, finálová soutěž, oběd, vyhodnocení soutěže, balení, úklid, svačina, loučení 
s táborem – odjezd domů  
 

 
CO MUSÍM UDĚLAT, ABYCH SPRÁVNĚ PŘIHLÁSIL SVÉ DÍTĚ:  
Odevzdat co nejrychleji přihlášku: 

a) Přihlášky přijímáme 

- online přes klientské centrum svc-vitkov.iddm.cz  

- lze si ji stáhnout na stránkách http://www.svc-vitkov.cz/svc_tabory/lt-

mazoretkovy-tabor-boj-o-zlatou-hulku-nejen-pro-mazoretky/ a doručit vyplněnou 

na adresu: Bezručova 585, 749 01 Vítkov, Po-Pá od 8,00-16,00 hod., nutno 

odevzdat do 30. 6. 2021.  

- nebo se za námi zastavte, přihlášku máme pro Vás i v SVČ Vítkov 

b) Doložit Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti lze přiložit i jiné potvrzení o 

zdravotní způsobilosti, které mají žáci například na školu v přírodě nebo lyžařský kurz 

– tato potvrzení platí 2 roky, ale musí být platná po dobu trvání pobytu!)  + kopie 

průkazu zdravotní pojišťovny + vyplnit všechny formuláře, které jsou součástí 

dokumentace a odevzdat do 30. 6. 2021. Bezinfekčnost odevzdejte vedoucímu tábora 

v den odjezdu na pobyt společně s léky, které musí dítě denně užívat. 

c) Zaplatit pobyt hotově v pokladně organizace na Bezručově 585, Vítkov, nebo 

převodním příkazem na účet u KB, a. s.  107-1604800257/0100. Do 30. 4. Je potřeba 

zaplatit zálohu 1000 Kč, do konce června 2021 pak doplatit celý tábor. 

http://www.svc-vitkov.cz/
http://www.svc-vitkov.cz/svc_tabory/lt-mazoretkovy-tabor-boj-o-zlatou-hulku-nejen-pro-mazoretky/
http://www.svc-vitkov.cz/svc_tabory/lt-mazoretkovy-tabor-boj-o-zlatou-hulku-nejen-pro-mazoretky/


 
 

                                   
 
  

 

                                  
 

Kontakt: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 
                Bezručova 585, 749 01  Vítkov, www.svc-vitkov.cz 
                Tel.: +420 556 300 362, Mob.: + 420605 55 11 36 

CO MUSÍM VĚDĚT 

1. Doprava na tábory a v průběhu tábora:  
a) Účastníky tábora dopraví rodiče/ zákonní zástupci 16. 7. 2021 do areálu TZ Klokočov 

mezi 16,00 – 17,00 hodinou. Příjezd pro děti 23. 7. 2021 do areálu TZ Klokočov mezi 
15,00 – 16,00 hodinou.  

b) Doprava během pobytu (na výlety) bude zajištěna autobusovou či vlakovou 
dopravou. 
 

2. Elektronika a mobilní telefony: Za tyto a další cenné věci neručíme, žádáme rodiče, 
aby je děti nechaly doma! Číslo na vedoucího tábora: +420 605 386 901, kdykoliv 
bude chtít rodič s dítětem mluvit, bude mít možnost. Může se stát, že na táboře bude 
horší signál, hodně aktivit, ale uděláme vše pro to, abychom se s Vámi zkontaktovali. 
 

3.  Vybavení na tábor: Níže uvádíme seznam doporučeného vybavení účastníka pobytu, 
který přizpůsobte programu pobytového tábora, a to na pobyt v přírodě, tréninkové, 
sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba počítat s případným poškozením tohoto 
vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení nebo obuv. Žádáme Vás o 
dodržení níže uvedeného seznamu především u položek, které jsou vyznačeny tučně. 
Jejich zajištěním umožníte dítěti bezproblémový pobyt. 

 

 
Seznam povinného a doporučeného vybavení 

Položky vyznačené tučně jsou povinnou součástí vybavení!!! 

 

 

Vlastní ložní povlečení (prostěradlo, povlečení na polštář a peřinu), označený kufr nebo 

taška, menší BATOH na výlety!!!, lahev na pití (ne sklo), baterka a náhradní baterie. 

Gumáky, pláštěnka, pevná turistická obuv, sportovní obuv, letní vzdušná obuv, věci na 

trénink (více – možnost převlečení) obyčejné a vlněné ponožky, trička, košile, mikiny, 

tepláková souprava, kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr, větrovka, teplá bunda, tílka, 

spodní prádlo v dostatečném množství, plavky, pokrývka hlavy proti slunci, sluneční brýle, 

šátek, kapesníky… Léky, které pravidelně dítě užívá – informovat o tomto vedoucí pobytu a 

zdravotníka při předání dítěte! 

Studentské či žákovské průkazy pro uplatnění slev na vstupech! 

BÍLÉ TRIČKO PRO ODDÍLOVÉ ODLIŠENÍ (které lze zničit) a černé legíny. 

HYGIENICKÉ VYBAVENÍ: Toaletní papír 2 ks, mýdlo, šampón, zubní pasta a kartáček (v 

obalu), hřeben, 2 ručníky, 1 osuška, opalovací krém s UV filtrem, krém na obličej, přípravek 

proti klíšťatům/komárům – nejlépe ve spreji, ženské hygienické pomůcky (v případě 

očekávání měsíčků) 

http://www.svc-vitkov.cz/
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DALŠÍ VYBAVENÍ: Karty, tužka a blok, možno i hudební nástroj či oblíbenou stolní hru, 

kapesné dle vlastního uvážení (v průběhu pobytu mají účastníci možnost uložit peníze u 

vedoucího pobytu, organizátor pobytu neručí za ztráty hotovosti neuložené u vedoucího 

pobytu), kopie průkazu zdravotní pojišťovny + bezinfekčnost + vyplněné formuláře z konce 

těchto propozic (odevzdat PODEPSANÉ U NÁSTUPU), náplast, obvaz (budeme mít 

samozřejmě vlastní, ale pro „strýčka příhodu“). Také známku na případné poslání pohledu, 

dopisu. Důležité je opatřit si hůlku pro mažoretky (baton), máme určitý počet hůlek, 

nicméně není pro všechny, proto volejte vedoucí táboru: 605 386 901 a zajistěte si ji včas. 

Důležitá je její správná délka – změříte ji tak, že jeden její konec dáte pod paži a druhý by měl 

dosáhnout ke konečkům prstů. Pokud je kratší nebo delší, hůře se s ní cvičí. 

 

Vybavení účastníka je třeba přizpůsobit podmínkám pobytu. Obuv, kterou je dítě vybaveno, 
by měla být pohodlná, pevná a měla by odpovídat velikost. 
Na základě aktuálních hygienických opatření, která budou v roce 2021 Vás budeme 
informovat, co je potřeba ještě dobalit, zajistit, aby dítě mělo (roušky, dezinfekce…) 
Opět upozorňujeme na nevhodnost některých věcí jako např. cennosti, elektronika atd. 

Provozovatel pobytu neručí za jejich případné poškození a ztrátu!                                                                                

Adresy pobytu:  

Turistická základna SVČ Vítkov, p. o. 

 č. p. 97 Klokočov, 747 47 

http://www.svc-vitkov.cz/tz-klokocov/ 

GPS souřadnice 

49°45'15.15" N 
17°43'32.468" E  
 
 
 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů, prosím, volejte na telefony nebo pište na emaily uvedené u 
kontaktních osob pobytu. 

 

 

 

http://www.svc-vitkov.cz/
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BEZINFEKČNOST 

Táborový pobyt TZ Klokočov 16. 7. – 23. 7. 2021 
 

Vyplnit před odjezdem na táborový pobyt a odevzdat zdravotníkovi pobytu společně s kopií průkazu zdravotní 
pojišťovny.   
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Prohlašuji, že mé dítě:  
 
Jméno a příjmení: …………..…………………………………………………… nar.: ……………………… 
 
bytem: …………...………………………………………………………………………………………………... 
 
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, apod.) a ve 14-ti kalendářních dnech před 
odjezdem na tábor, nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z 
nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Dále prohlašuji, že dítěti byl bezprostředně před nástupem 
na tábor pečlivě zkontrolován vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
 
 
V ………………………. dne: 16. 7. 2021                                       Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 
 
 
 

SDĚLENÍ RODIČŮ VEDOUCÍMU POBYTU NEBO ZDRAVOTNÍKOVI 
 
Zde uveďte léky, které dítě užívá a správné dávkování, upozorněte na citlivost na nějaká jídla:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Upozornění na alergie, mělo- li dítě těžký úraz nebo jiné problémy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník pobytu podléhá pobytovému řádu a respektuje všechny 
pokyny vedoucích. Hrubé, nebo opakované svévolné porušování pobytového řádu může být potrestáno 
vyloučením z pobytu. Provozovatel neručí za ztráty a zničení cenností účastníka pobytu. 
 
 

V …………………………… dne: 16. 7. 2021                              Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 

http://www.svc-vitkov.cz/
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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 

Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu táborového pobytu a že jsem uvedl(a) veškeré závažné 

informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu zjištěné po odevzdání 

přihlášky oznámím nejpozději před zahájením pobytu. Současně prohlašuji, že vzhledem ke stanovenému 

charakteru pobytu je telefonické spojení uvedené na přihlášce pro dobu konání pobytu platné a že v případě 

závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz dítěte z pobytu 

nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele 

pobytu, případně dalších účastníků pobytu, které dítě úmyslně způsobí. Souhlasím se zpracováním osobních 

údajů a jejich použitím k účelům spojeným s tímto pobytem/projektem. Prohlašuji, že jsem seznámen(a) 

s programem pobytu a jsem si vědom(a) rizik spojených s činnostmi v rámci pobytu. Mé dítě bude poučeno o 

bezpečnosti. 

Dítě je:  Plavec  Částečný plavec      Neplavec   

 

Moje dítě se pobytu účastní poprvé, proto prosím o umístění dítěte v oddíle společně s:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresa rodičů pro případ náhlé mimořádné zprávy (onemocnění, atd.) 

 

Jméno:…………………………………………………… Telefon:……………………..……………………… 

 

Adresa: ……………………………………………………………………………..…………………………….. 

(nebo příbuzných v případě, že budou rodiče mimo bydliště). 

 

 

 

 

V …………………… dne: 16. 7. 2021            Podpis zákonného zástupce: ………………………… 

 

http://www.svc-vitkov.cz/
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Souhlas rodičů s ošetřením nezletilého dítěte dle zákona o 
zdravotních službách: 
  
 
Údaje nezletilého pacienta  
Jméno a příjmení:                                                                             Narozen dne: 
 
Adresa trvalého pobytu:                                                                  
  
 
Údaje zákonného zástupce (rodiče) 
Jméno a příjmení:                                                                             Narozen dne: 
 
Kontakt /telefon, mail/: 
 
Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého pacienta, určuji v souladu se zákonem o zdravotních 
službách oprávněnou osobu, která má právo na doprovod k ošetření mého dítěte k níže uvedenému 
poskytovateli zdravotních služeb. Jako zákonný zástupce si určuji právo být o případném úrazu a ošetření 
mého dítěte telefonicky informován. 
  
 
Oprávněná osoba   

Jméno a příjmení:   Pavlína Steschnerová 

Adresa trvalého pobytu:   Opavská 87a, Kravaře, 747 21 

Narozen dne:    08. 10. 1993 

    

 
Současně určuji, že tato osoba má právo být přítomna při poskytování zdravotní péče pacientovi, pokud to 
charakter daného výkonu a právní předpisy umožňují. 
 
 
V …………………… dne: 16. 7. 2021            Podpis zákonného zástupce: ………………………… 
 
  
 
Údaje poskytovatele 
Název (firma): 
 
Adresa zdravotnického zařízení: 
 
 
IČ: 
 
 
Potvrzuji přijetí a zakládám do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta. 
 
 
V …………………… dne:          Podpis a razítko lékaře: ………………………………... 
 

http://www.svc-vitkov.cz/

