INFORMACE PRO RODIČE – TÁBOR 2014
SCHŮZKA S RODIČI – dne 18.6.2014
1. POŘADATEL TÁBORA:

TOM VODOLKA – IČO: 01473786
člen Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) ČR – č. oddílu 21109
VEDENÍ TÁBORA:
Jan (Bléža) Valter – hlavní vedoucí, provoz tábora, programový vedoucí
Dana Chrzová – organizační zabezpečení, finance, kuchyně
Marcela Mazurová – zdravotnice, kuchyně
Jarda Plecitý (Placka) – provoz tábora, programový vedoucí
Zuzka Kárníková – programová vedoucí
Další vedoucí: Jana Parmová, Tomáš Chrz, Tereza Pálková, Honza Rotta, Markéta Parmová

2. TÁBOŘIŠTĚ:
Děti budou ubytované v dvoulůžkových podsadových stanech – stany jsou vybaveny dřevěnými
lůžky a molitanovými matracemi – nutná vlastní podložka (karimatka) + teplý spacák, (dle vlastního
uvážení i starší prostěradlo – čistě z hygienických důvodů)
Adresa tábora:

tábor TOM VODOLKA
jméno vašeho dítěte
skautská základna Dědov
549 57 - Teplice nad Metují

Poštu budeme vybírat na poště v Teplicích nad Metují – vždy v pondělí, středu a pátek (s nákupem).
Menším dětem pošlete pohled v předstihu, aby jim přišel už v pondělí (tj. 3. den pobytu) – další
pošta bude až ve středu (tj. 5. den pobytu).
KOUPÁNÍ - tábořištěm protéká potok, na kterém je zřízena umývárna. Koupat se budeme v blízké
řece Metuji (nutné boty do vody – Croxy ani jiné pantofle nevyhovují).
V případě horkého počasí jistě najdeme nějaké místní koupaliště.
Na rubovou stranu prohlášení o bezinfekčnosti – napište PLAVEC nebo NEPLAVEC
- případně - SMÍ DO VODY POUZE S OCHRANNOU POMŮCKOU (rukávky, kruh, vesta) – A TU DÁT
DÍTĚTI S SEBOU!
3. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ
Zdravotnicí tábora je Marcela Mazurová – diplomovaná dětská sestra.
Dětský lékař ordinuje na zdravotním středisku v Teplicích nad Metují (5 km), akutní péče + odborní
lékaři jsou v nemocnici v Náchodě (28 km).
Na táboře budeme mít 2 osobní automobily - jeden bude vždy k dispozici v táboře.
Všichni vedoucí mají potvrzení od lékaře nutné pro práci s dětmi.

Všechny děti musí mít POTVRZENÍ OD LÉKAŘE – platí 3 měsíce - po táboře vám je vrátíme pro další
vaše akce - nutno odevzdat do konce června!!! – pokud je potřebujete ještě na nějakou předchozí
prázdninovou akci, odevzdejte prosím kopii a originál odevzdáte při odjezdu na tábor.
Všechny děti musí mít PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI – odevzdává se při odjezdu!!!
Všechny děti musí mít s sebou KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY – stačí KOPIE – zatavená
v plastové fólii nebo oboustranně přelepená širokou izolepou.
Osobní léky – odevzdat při odjezdu Marcele i s přesným rozpisem
Vši – dobře prohlédnout dítě po předchozí akci, případně přeléčit a vybavit vhodným šamponem
Repelent – hlavně proti klíšťatům – nejlépe gel nebo krém – raději ne ve spreji !!!
Ochranný prostředek proti slunci – podle citlivosti dítěte, min. OF 20

4. DOPRAVA NA TÁBOR A ZPĚT
TAM - odjezd objednaným autobusem z Vodolky do Prahy na hlavní nádraží

– sraz u školy – v sobotu 9.8.2013 – ráno v 8.45 hodin
(naložení velkých batohů do doprovodných vozidel)
Odjezd vlakem z Prahy – hl. nádraží - 10.11 do stanice Česká Metuje (příjezd 14.24)

– odtud cca 2 km pěšky do tábora (je to cca 30 minut a bez batohů)
ZPĚT – příjezd vlaku do Prahy na hl. nádraží

– SOBOTA – 23.8.2013 – v 15.45 hodin
RODIČE SI VYZVEDNOU DĚTI V PRAZE – NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ, U PŘÍJEZDU VLAKU
5. SEZNAM VĚCÍ
Věci zabalte do batohu (menší děti mohou mít i tašku nebo kufr, který lze ve stanu uložit pod
postel) + zvlášť malý cestovní batoh s jídlem na cestu. Pokud se vám nevejdou holinky nebo spacák
do velkého batohu, zabalte je zvlášť a podepište!!!
Velké batohy nám odveze až do tábora auto s krytým vlekem – nakládat se bude v sobotu ráno před
odjezdem u školy.
Pár poznámek:
- nezapomeňte čepici proti slunci + krém s dostatečným ochranným faktorem (alespoň 20)
- pláštěnku nelze nahradit tzv. nepromokavou bundou – žádná bunda není dost nepromokavá!
- pokud možno všechny věci dětem podepište – zejména ešus, hrneček, karimatku… menším
dětem i boty a oblečení
- případné sladkosti na tábor (pouze trvanlivé!) zabalte do pevné plastové krabice – proti myším
- hodí se plátěná taška (pytel) na špinavé prádlo, který lze zavěsit ve stanu
Jídlo na cestu – do příručního batůžku zabalte jídlo na cestu - včetně pití (alespoň 1 litr)
- začínáme v den příjezdu večeří (polévka + chléb)
- jídlo na cestu zpět děti dostanou na táboře při odjezdu

Spreje – NEDÁVEJTE DÍTĚTI ŽÁDNÝ SPREJ !!! – ničí impregnaci stanů!
Děti budou poučeny, že ve stanu ani v jeho blízkosti nesmí používat žádný sprej. Stanové plachty
poškozené sprejem budeme muset zaplatit – částku budeme požadovat na ubytovaných dětech.
6. KOMUNIKACE A PROVOZ TÁBORA
MOBILY – mobily nedoporučujeme – NERUČÍME ZA NĚ - ani je nebudeme dobíjet
Pro informace jsou k dispozici mobily vedoucích ve vymezeném čase:
Spojení pro nutné případy: denně 19.00 – 20.00 hod.
Dana Chrzová – 728 375 125 (T-Mobile)
Marcela Mazurová – 725 060 236 (O2)
Prosíme veškeré problémy dítěte řešit nejdřív s vedoucími !!!
KAPESNÉ – v táboře nelze nic nakoupit, děti dostanou celodenní stravu včetně pitného režimu plánujeme asi 4 – 5 výletů do civilizovaných končin – podle našeho názoru stačí cca 400,- Kč – ZA
PENÍZE NERUČÍME.
Mladším dětem můžete při odjezdu nechat polovinu kapesného (v podepsané obálce) u Marcely, a
ta ji uschová do druhé půli tábora.
TÁBOROVÝ ŘÁD - účastníci tábora podléhají táborovému řádu a podrobují se pokynům vedoucích.
S táborovým řádem (zásadami bezpečnosti v táborovém prostředí, denním režimem, pravidly
chování atd.) budou děti seznámeny během prvního dne pobytu. Táborový řád bude dán dětem
k podpisu (pro zvýšení pocitu jejich osobní odpovědnosti).
NÁVŠTĚVY – nedoporučujeme – nejsou vhodné – zejména u menších dětí – pokud bude mít někdo
cestu kolem a bude se chtít podívat na tábor, tak prosíme pouze po předchozí dohodě s vedoucími.
POJIŠTĚNÍ – v rámci ATOM jsou všichni účastníci tábora pojištěni hromadným základním pojištěním,
toto pojištění je pouze úrazové, nevztahuje se na zavazadla. Vedoucí mají v rámci ATOM pojištěni
odpovědnosti za způsobenou škodu. Pro vyšší pojistnou ochranu svého dítěte si můžete
samozřejmě sjednat další pojištění individuální.

