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          PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR – PUTOVNÍ 

PROPOZICE PRO RODIČE 

TERMÍN KONÁNÍ: 1. - 5. 8. 2022 

VEDOUCÍ TÁBORA: Ing. Oldřich Sladkovský, sladkovsky@svc-vitkov.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Každý den podnikneme jednu aktivitu = jeden zážitek. Přesný rozpis aktivit jednotlivých dní 

upřesníme na začátku tábora s ohledem na aktuální počasí. 

 

1. 8. 2022 PONDĚLÍ    Výlet do Akvaparku Hranice 

Příjem dětí mezi 7 – 8 hod. v SVČ. Vyzvedávání dětí mezi 15 – 16 hod v SVČ. 

Program: 8:00 – 9:00 hry v klubovně + výroba toustů na oběd. 9:00 odjezd do akvaparku v Hranicích. 

10:00 – 14:00 koupání a hry na louce v areálu koupaliště. Návrat zpět na SVČ v 15:00. Hry na hřišti, 

předání dětí. 

Co s sebou první den: 

 Originál přihlášky + Potvrzení o GDPR 

 Bezinfekčnost – vytisknutou a podepsanou (naleznete na 3. straně dokumentu) 

 Kartičku zdravotní pojišťovny, stačí její kopie 

 Přezůvky (mohou zůstat v SVČ) 

 Svačinu 

 Lahev s pitím (nápoje pro doplnění budou celý den k dispozici) 

 Plavky, ručník 

 

2. 8. 2021 ÚTERÝ    Přespání pod hvězdami 

Příjem dětí mezi 7 – 8 hod. v SVČ. Vyzvedávání dětí mezi 15 – 16 hod v SVČ. 

Program: 8:00 – 8:30 hry v klubovně. Nachystání spacáků a potřebných věcí do doprovodného auta. V 

10:10 hodin odjezd vlakem do Heřmánek. Následně putování údolím Budišovky. Pobyt v přírodě. Děti 

půjdou na lehko, pouze s pitím svačinkou a pláštěnkou. Po cestě budeme hrát hry. Cesta není dlouhá. 

Večer něco uvaříme, opečeme na ohni a přespíme poblíž místa Wood boys. Spacáky přiveze na místo 

doprovodné auto. Ve výjimečných případech, po domluvě si můžete dítě večer odvézt a ráno přivézt. 

S sebou: 

 Spacák, event. polštářek pod hlavu.  

 Vhodné oblečení a boty (rozhodně ne žabky nebo sandály) 

 Větší svačinku + pití 

 Pláštěnku 

 Náhradní ponožky 

 

 

 

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


  

3. 8. 2021 STŘEDA    Výlet do lanového centra Budišov nad Budišovkou 

Program: Navazujeme na předešlý den. Ráno snídaně a úklid tábořiště. Spacáky odveze doprovodné 

vozidlo. Přesun do Budišova na táborovou základnu Zálesí. Po cestě hry. V 10:00 – 13:00 lanové 

centrum. 13:00 – 13:30 oběd. Návrat zpět na SVČ v 14:30. Hry na hřišti, předání dětí. 

S sebou: 

 Vhodné oblečení a boty (rozhodně ne žabky nebo sandály) 

 Svačinku + pití 

 

4. 8. 2021 ČTVRTEK   Den pod střechou s pohybem 

Příjem dětí mezi 7 – 8 hod. v SVČ. Vyzvedávání dětí v 15:00 v SVČ. 

Program: Odpočinkový den. Dopoledne se přesuneme do Sokolovny. Tam vybíjená, přehazka, 

badminton, fotbal, ringo. 12:00 -12:30 oběd zajistíme pravděpodobně ve školní jídelně. 13:00 návrat 

na SVČ, film. Předání dětí. 

S sebou: 

 boty do tělocvičny nejlépe s bílou podrážkou 

 Svačinku 

 

5. 8. 2021 PÁTEK    Kěškový den v okolí Kružberku 

Příjem dětí mezi 7 – 8 hod. v SVČ. Vyzvedávání dětí v 15:00 v SVČ. 

Program: Ráno hry v klubovně. V 8:00 odjezd autobusem do Kružberku. Nenáročný okruh z Kružberku 

na hráz přehrady a po druhé straně řeky zpět. Po cestě lovení kešek a hry. V 14:40 návrat do Vítkova 

autobusem. Následně hry v SVČ a předání dětí. 

S sebou: 

 Vhodné oblečení a boty (rozhodně ne žabky nebo sandály) 

 Větší svačinku + pití 

 

Prosíme, aby děti měly na každý den připravenou svačinu a lahev na pití. Oblečení přizpůsobte 

počasí, doporučujeme boty vhodné pro běhání a pobyt v přírodě. 

Program jednotlivých dní uzpůsobíme podle aktuálního počasí.  
Každý den bude pro děti zajištěn oběd a pitný režim. Obědy vezmeme s sebou nebo je zajistíme na 
místě. Prosím o informaci, zda je dítě plavec. 
  



  

BEZINFEKČNOST v souladu s §9 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Ozdravný pobyt ve dnech …… - ………. 2022 
 

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

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Prohlašuji, že mé dítě /jiná fyzická osoba přítomná na akci):  
 
Jméno a příjmení: …………..…………………………………………………… nar.: ……………………… 
 
bytem: …………...………………………………………………………………………………………………... 
 
a) nejeví známky akutního onemocnění (např. průjem nebo horečky, příznaky infekce COVID-19 = kašel, 

dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu 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 
jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní 
opatření. 

b) 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:             202…                                        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: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Je dítě plavec? (zatrhněte) A) ANO   B) ČÁSTEČNÝ  C) NE           ……………………………….. 
 
 
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:         202…                              Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 



  

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:   Oldřich Sladkovský (zdravotník) 

Adresa trvalého pobytu:   Švermova 222, 749 01  Vítkov 

Narozen dne:    2. 11. 1971 

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: 1. 8. 2022            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: ………………………………... 


