Pokyny k odjezdu a podrobné
Informace k Letnímu zážitkovému táboru

29.7. - 5.8.2017
Místo konání:

jizerkybp.unas.cz
www.rzjizerky.cz

RZ Jizerky,
Bílý Potok čp. 4,
463 62 pošta Hejnice

Kontaktní osoby:
PhDr. Alena Andršová, DiS.
E-mail: tabor@elio.cz
Tel.: + 420 605 821 664
K předání dítěte, prosíme, přineste:
okopírovaný průkaz pojištěnce
kopii očkovacího průkazu dítěte
prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha)
čestné prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte (viz příloha)
léky, pokud Vaše dítě léky užívá (zdravotník tábora si je od Vás na srazu převezme. K
lékům, prosím, připište dávkování a veškeré důležité informace. Zdravotník tábora
Vám bude k dispozici k osobní konzultaci. Pokud odjíždíte z Prahy, předejte, prosím,
vše lektorce. V případě podezření na vážné onemocnění, které by se mohlo projevit v
průběhu tábora, obratem kontaktujeme rodiče.
u malých dětí (do 10 let) kapesné v obálce, popsané jménem a částkou.
Příjezd a odjezd z tábora vlastní dopravou:
V rekreačním středisku RZ JIRERKY Bílý Potok pod Smrkem přijímáme děti v den příjezdu od
11,00 do 13.00 hod. u prostřední budovy. Dítě si vyzvedněte v době mezi 9 – 11 hod. opět
zde.
Podle počtu uchazečů bude pravděpodobně možno jet z Prahy vlakem s lektorem – zájem
uvádějte, prosím, v přihlášce.
Táborová činnost:
Program je tvořen zábavnými a zároveň osobnost rozvíjejícími aktivitami, které zvýší Vašemu
dítěti jeho sociální kompetence, pomohou mu prosadit svůj názor v kolektivu vrstevníků,
ukážou, jak efektivně řešit problémové situace, atd. V dopoledních hodinách se děti věnují v

aktivitám dle zaměření tábora , odpoledne se všichni účastní napínavé průvodní táborové
hry, v rámci níž budou moci využít dovedností získaných během dopoledních bloků. Na každý
den večer je pro děti připraven společný táborový program plný her a zábavných činností.
Dále děti čeká výlet po okolí, sportovní hry na venkovních sportovištích, společenské hry,
koupání. Aktivity probíhají ve venkovním prostředí, v případě nepřízně počasí je k dispozici
společenská místnost.
Dozor nad dětmi:
Po celou dobu konání tábora je zajištěn 24 hodinový pedagogický dozor nad dětmi pod
vedením zkušených lektorů s odborným vysokoškolským vzděláním (v pedagogice a
psychologii). Po skončení tábora je možná individuální konzultace s lektorem, kde získáte
doporučení, jak dítě dále rozvíjet, v čem ho podporovat, atd.
Stejně tak je k dispozici 24 hodin denně táborový diplomovaný zdravotnický záchranář. Je
zajištěno dodržování podávání léků dle potřeb dítěte, odborná lékařská pomoc v případě
úrazu, nemoci, atd.
Informace o dění na táboře:
Každodenní přehled o dění na táboře bude možný skrze sociální síť Facebook (stránka Elio,
o. s.), na niž budou vkládány aktuální informace o dění na táboře, fotografie atp. Na
stránkách je také možné využít chatu, kam můžete posílat dětem či lektorům vzkazy. Váš
souhlas s nakládáním s osobními údaji a pořízením fotografií z tábora (viz příloha) nám,
prosím, přineste k odjezdu na tábor spolu s dalšími dokumenty.
Popis místa konání:
RZ Bílý Potok je situován v příjemném a bezpečném areálu v krásné přírodě Jizerských hor.
1) Ubytování: ve zděné uzamykatelné budově v pokojích (max. 4lůžkových; vybaveno ložním
prádlem). V místě konání jsou k dispozici všechna sportoviště, služby, klubovna.
2) Stravování: probíhá v 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Stravování je
zahájeno v den příjezdu obědem a končí balíčkem na cestu. Zajištěn je také pravidelný pitný
režim po celý den. V případě požadavků lze zajistit dietní stravování dětí. Tento fakt,
prosíme, vepište do prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte. Doporučujeme vybavit děti 1 l
lahví na pití.
Doporučený seznam věcí na tábor:
Mějte prosím na paměti, že se jedná o letní tábor a většina programu se bude odehrávat ve
venkovním prostředí. Nedávejte proto, prosím, svým dětem to nejdražší a nejlepší oblečení,
které máte k dispozici. Malým dětem (do 10 let) označte oblečení značkou či jménem.,
zejména pak všechno oblečení vyšší hodnoty vřele doporučujeme podepsat. Předejdete tak
případným problémům se ztrátami a s výměnou. Je také dobré nalepit na baterku a
repelenty jmenovku. Doporučujeme zabalit dětem věci do kufru (podepsat), který se dá
umístit pod postele a nezabírá tak místo. Na vnitřní stranu kufru doporučujeme nalepit
celkový seznam věcí.

1) Oblečení a obuv:
Spodní prádlo (7ks), triko s krátkým rukávem (4ks), košile nebo triko s dlouhým rukávem
(2ks), svetr nebo mikina (2ks), kraťasy nebo šortky (3ks), kalhoty (1ks), tepláky nebo šusťáky
(2ks), plavky (1ks), kšiltovka nebo jiná pokrývka hlavy (1ks), pyžamo (1-2ks), šátek (na hry),
(1ks), ponožky (7 párů), pláštěnka (1 ks), šusťáková bunda (1ks), pevná obuv (1 ks), sportovní
obuv (1 - 2 páry), holinky (1 pár), sandále (1 pár)
2) Věci osobní hygieny:
Mýdlo, kartáček a pasta na zuby, krém na opalování, šampon, žínka, mýdlo, ručníky,
kapesník, repelent proti hmyzu
3) Pro volný čas:
Stolní hry, knihu, karty, psací potřeby, dopisní papír, obálky, známky, hudební nástroj, bílé
tričko (klasická památka na tábor s podpisy kamarádů), sportovní potřeby (pálky na stolní
tenis atp.)
4) Kapesné:
Výše kapesného necháme na Vašem uvážení, doporučujeme však částku ve výši max. 500 Kč.
Finance lze dát do úschovy k hlavnímu vedoucímu tábora, za finanční hotovost a cenné věci
dětí však nepřebíráme zodpovědnost. Kapesné u malých dětí do věku 10 let bude vybíráno u
odjezdu na tábor.
5) Další věci:
Batoh na výlety, lahev na pití, sluneční brýle, baterku, osušku k vodě, igelitku na špinavé věci,
maska na maškarní. Malým dětem – neplavcům (tento fakt, prosíme, označte do čestného
prohlášení) přibalte kruh nebo křidélka.
Nedoporučujeme s sebou:
Potraviny podléhající zkáze (max. na cestu na místo konání)
Vyšší finanční hotovost
Cenné předměty a šperky
Elektronické přístroje (notebooky, netbooky, ipady, tablety, elektronické hry, mobilní
telefon, atp. (z důvodu odpočinutí si od elektroniky, možného poškození nebo ztráty)

Požadavky na rodiče:
1) návštěvy na místě: nedoporučujeme z důvodu možného rozrušení dítěte po následném
odjezdu a vlivu na ostatní děti
2) volání dětem: nedoporučujeme vybavovat děti mobilním telefonem. Zejména u mladších
dětí jsou mobilní telefony velmi nevhodné. Hrozí riziko ztráty a také horší adaptace dětí na
táborové prostředí. Chcete-li si v klidu užít týden, kdy je Vaše dítě na táboře a zároveň ho
nechat naplno užít si atmosféru tábora, tak jej dětem opravdu nedávejte.

V případě potřeby lze zavolat hlavnímu vedoucímu tábora, v ranních hodinách (mezi 8. –
8.30. hod.) nebo ve večerních hodinách (mezi 18. -19. hod.). V případě nutnosti zavoláme
my vám. Vzhledem k náročnosti programu není možné, aby lektoři byli soustavně na
telefonech, proto budou pravidelně každý den na sociální síti Facebook aktualizovány
informace o dění na táboře.
Rodiče, kteří i přes naše doporučení, dají svým dětem mobilní telefon, upozorňujeme, že děti
nesmějí mít telefony po dobu táborové činnosti u sebe, aby tím nenarušovaly program.
Osobní volno dětí je v čase: 13,00 – 14,00 hod. a 18,30 – 19,30 hod.
Provozovatel tábora nenese zodpovědnost za případné zničení nebo ztrátu výše uvedených
věcí.
Podmínky tábora:
V ceně pobytu je zahrnuto:
• stravování 5 x denně včetně pitného režimu po celý den
• dohled nad dětmi
• propracovaný táborový program
• ubytování včetně ložního prádla
• základní úrazové pojištění
• DPH

3) Všeobecné podmínky:
Všichni účastníci respektují pokyny hlavního vedoucího a lektorů skupin, dodržují
základní táborový řád.
Děti jsou na táboře pojištěny úrazovým pojištěním trvalých následků. V případě
poškození majetku zařízení hradí škodu za dítě rodiče nebo pojišťovna, pokud je dítě
pojištěné proti zaviněné škodě. Případné poškození inventáře bude ihned řešeno
individuálně s rodiči.
Za celý kolektiv vedoucích – lektorů a spoluautorů programu letního dětského tábora
„Létem s Eliem“
Těšíme se na Vás

