Táborový řád
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(prosíme o vyplnění a odevzdání
oddílovému vedoucímu při
předání táborníka - nutné!!!)

Táborník je povinen dodržovat Kodex táborníka (http://www.jety98.cz/download.php) a pokyny svého oddílového
vedoucího.
Během tábora je přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření a požívání jakýchkoliv návykových látek. Při
porušení tohoto pravidla je dítě okamžitě z tábora vyloučeno a zákonný zástupce si ho okamžitě odveze.
Stačí 1 cigareta.
Pokud si bude při návratu dítě přebírat jiná osoba, než která ho předávala, musí se prokázat plnou mocí od zákonného
zástupce!!!
Táborník bere na vědomí, že je nepřípustné jakékoli omezování nebo zneužívání ostatních účastníků tábora (šikana).
Táborník nemá problém s dodržením základních hygienických pravidel pro pobyt v dětském táboře, zejména používání
táborových WC – při porušení těchto pravidel a znečišťování obytných prostor a ložního prádla není pobyt v táboře
možný. Táborník si je vědom, že má možnost kdykoli využít hygienických prostor (koupání, mytí) a je povinen je využívat.
Táborník bere na vědomí, že cenné předměty (mobily, elektronika) nejsou na táboře doporučeny a jejich ztráta nebo
poškození nebude řešena. V případě peněz, které si nedá do úschovy k oddílovému vedoucímu, platí toto též. Mobilní
telefon smí mít dítě u sebe pouze v čase osobního volna, nikoli při zaměstnání.

Prohlášení zákonného zástupce :

táborník/jméno a příjmení ……………………….…………………………………………,
A. Nejsem si vědom, že táborník v uplynulých 14 kalendářních dnech přišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření. Potvrzuji, že nejeví známky akutního
onemocnění (např. horečky nebo průjmu)
B. Táborník je plavec - neplavec *
C. Zákonný zástupce prohlašuje, že dítě je v den nástupu do tábora zbaveno vší i jejich zárodků, což je povinen fyzicky
zkontrolovat, jakékoli náklady, spojené s odstraněním vší i jejich zárodků budou účtovány zákonnému zástupci.
D. Táborník je - není * úrazově pojištěn: pojišťovna, číslo pojistky……………………...……………...
E. Táborník má tato zdravotní (fyzická+ psychická) omezení, která nebrání pobytu v táboře:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zákonný zástupce si je vědom skutečnosti, že neuvedením požadovaných informací, které mohou způsobit újmu buď
dítěti, nebo naruší program, nese plnou zodpovědnost. Je si dále vědom skutečnosti, že dítěti může být zrušen pobyt bez
jakékoli náhrady.
F. Zákonný zástupce si je vědom skutečnosti, že v táboře jsou zakázány návštěvy!!!
G. Zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií dokumentujících pobyt dítěte v letním táboře. Tyto fotografie může
organizátor tábora uveřejnit v rámci propagace na www.jety98.cz a Facebooku.
H. Zákonný zástupce dává tímto výslovný souhlas pro organizátora letního tábora ke shromažďování, zpracovávání a
uchovávání osobních a citlivých údajů uvedených v Přihlášce na tento letní tábor za účelem vedení evidence dětí a
nutných kontaktů s jejich rodinou (zákonných zástupců) pro řešení případných problémů (dřívější návrat, onemocnění,
úraz apod.). **
I. Zákonný zástupce souhlasí, aby po dobu konání tábora byl o zdravotním stavu dítěte v případě lékařského ošetření
informován zdravotník nebo vedoucí tábora a zmocňuji ho tímto k souhlasu s neodkladnými lékařskými výkony.
J. Zákonný zástupce si je vědom skutečnosti, že dítě jím poslané do dětského tábora může být za porušování „Táborového
řádu“, prohlášení nebo za opakované kázeňské přestupky vyloučeno ze zbytku tábora bez nároku na vrácení peněz a toto
stvrzuji svým podpisem. Zároveň akceptuje povinnost si v takovém případě dítě neprodleně odvézt z tábora. Zákonný
zástupce bere na vědomí povinnost být dosažitelný do 48 hodin buď on, nebo jím písemně zmocněná osoba k odvozu
dítěte.

…………………………………………………………………
dosažitelný kontakt (telefon + adresa) po dobu tábora

………………………………………
podpis zákonného zástupce

datum 20. 7. 2022
* nehodící se škrtne ** Uvedené osobní a citlivé osobní údaje rodičů a dítěte nesmí organizátor letního tábora použít
k jinému účelu, než je uveden v bodě G a rovněž tak je nesmí postoupit žádné třetí osobě.

