
Vážení rodiče,
Stejně jako v minulých letech počítáme letos s účastí všech dětí na plných třech týdnech tábora.
 Budeme  odjíždět  v  pátek  2.  července  v  odpoledních  hodinách  a  vrátíme  se  v  sobotu  24.

července odpoledne. 
Naším cílem je dát poznat všem oddílovým dětem kouzlo tábora a zároveň dát starším

dětem možnost vyzkoušet si vlastní schopnosti při náročnějších programech. Program tábora
tedy bude připravován s ohledem na všechny věkové skupiny. Počítáme s podobně vysokým
podílem zájmových programů jako tomu bylo v minulých letech.
Po celý tábor budeme pochopitelně pokračovat v předávání znalostí z přírodovědné oblasti a
to  především  nenásilnou  formou  pomocí  přímého  kontaktu  s  přírodou.  Rovněž  budeme
pokračovat v rozvoji samostatnosti dětí.
Jako v minulých letech se pokusíme v průběhu tábora navštívit pokud pravidla dovolí aspoň
některé  historické  památky  i  chráněná  území  přírody,  počítáme  s  programy  sportovními,
výtvarnými, deskovými hrami, terénními hrami a mnohým dalším.

Letní akce by měla být vyvrcholením celoroční činnosti pro všechny oddílové děti a
bylo by dobré, kdybyste účast svým dětem umožnili.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve, nejpozději však do půlky dubna 2021.
Termín odevzdání platí pro stranu 2 přihlášky – Závazná přihláška. Stranu 3 – potvrzení

lékaře,  stačí  odevzdat  kdykoliv  do  tábora,  možno  též  nahradit  obdobným  potvrzením
například pro školu v přírodě.

Složenky a žádost o příspěvek pro zaměstnavatele vám pošleme jakmile přihlášku odevzdáte,
rovněž  můžeme  na  požádání  vystavit  pro  zaměstnavatele  fakturu.  Upozorňujeme,  že  uhradí-li
zaměstnavatel příspěvek na pobyt dítěte na akci formou daru provozovateli akce (v našem případě je
provozovatelem 45. PS Praha 6), je hodnota tohoto daru podle zákona o dani z příjmu fyzických a
právnických osob odečítána od základu daně. V takovém případě můžeme s Vaším zaměstnavatelem
uzavřít smlouvu o poskytnutí účelově vázaného daru.

Akce bude stát 4000 korun.
Nejmladší děti mají možnost individuálně zkrácené účasti na táboře, cena, termíny a organizace
dohodou.

Tábor  se  bude  konat,  pokud  bude  z  epidemiologických  důvodů  povolen,  v  případě  jeho
neuskutečnění  se  vrací  veškeré  poplatky,  totéž  v  případě  odřeknutí  účasti  ze  zdravotních  a
epidemiologických důvodů. 

Podle  dosavadních  informací  se  počítá  s  obdobnými  podmínkami  uspořádání  tábora  jako  v
minulém roce. Tyto podmínky jsme loni dokázali bez problémů naplnit a neočekáváme potíže ani v
letošním roce.

Děti jsou na akci pojištěné pro případ úrazu.
vedoucí oddílu OkO

Adresa na tábor:
Letní tábor oddílu OkO
Buková u Přeštic
pošta Merklín
334 52

V případě, že  budete zasílat dětem balíček, prosíme, vždy volte možnost "Balík na poštu" na 
pobočku Merklín u Přeštic. U jiné varianty zaslání zásilky nemůžeme zaručit, že se nám 
podaří balík vyzvednout, neboť u všech ostatních možností je nutné prokazovat totožnost 
adresáta. V případě "balíku na poštu" bude zaslán SMS kód k vyzvednutí - ten prosíme 
přeposlat na telefon: 606 468 693
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na letní tábor oddílu OkO

provozovatel akce: 45. PS Praha 6

(místo konání akce: Buková, Plzeňský kraj

ubytování dětí ve stanech s podsadou)

přihlašuji svého syna/svoji dceru*............................................................................................

na letní tábor oddílu OkO v termínu od 2.7. do 24.7. 2021

datum narození: ...................................

adresa bydliště včetně PSČ: ....................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

jméno rodiče, adresa a telefon pro případ potřeby: .................................................................

 .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

datum .......................                    podpis rodičů.............................

Poznámky:  (alergie  dětí  na  léky,  různá  jídla,  jiné  zdravotní  problémy  a  další  věci,  které

bychom podle vás měli vědět) : ..............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Žádost o příspěvek pro výše jmenované dítě byla podána u: .................................................

.................................................................................................................................................

Dítě je zdravotně pojištěno u: ................................................................................................

* nehodící se škrtněte

Potvrzení a souhlas s podmínkami přihlášení a uložením osobních údajů 
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s. (dále
jen Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce uchovával a
zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto registračním listu. Pionýr,
z. s. je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již nepodléhají
mému dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami
Pionýra a dále  v  nutném rozsahu pro  svou činnost.  Způsob uchování  a  zpracování  údajů upravuje  vnitřní
předpis Pionýra. Souhlasím rovněž s pořizováním fotografií a videozáznamů člena v rámci činnosti, s jejich
archivací a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti oddílu OkO, pionýrské skupiny a Pionýra. 
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ZÁVAZNÝ POKYN DĚTSKÉHO LÉKAŘE  

Příloha k přihlášce dítěte na letní stanový tábor oddílu OkO v termínu od 2.7. do 24.7 2021

Pro ............................................................................................ nar: ......................................

Podle zdravotních záznamů uvádím, že dítě mělo tyto nemoci: .................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

bylo řádně očkováno proti .......................................................................................................

.................................................................................................................................................

alergie na .................................................................................................................................

upozorňuji na serum (druh) které obdrželo ...............................................................................

a  v  souladu  se  zdravotními  předpisy,  že  do  hromadných  zotavovacích  akcí  mohou  být

zařazovány pouze děti zdravé, rozhoduji závazně, že dítě může být umístěno na akci.

datum....................                                         razítko a podpis lékaře............................
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SEZNAM  VĚCÍ
Seznam věcí rozdělujeme na věci nutné, které budou děti opravdu potřebovat a věci doporučené, které
se mohou hodit, ale obejdou se bez nich. Během tábora pereme dětem věci v Poděvousech v pračce,
stihneme každému dítěti vyprat cca 1x za týden, tedy děti by měly mít věci na týden s rezervou. 
Na táboře je nutné počítat s nebezpečím zničení věcí.
OBLEČENÍ NUTNÉ:
lepší  oblečení  na  cestu,  výlet  do  města  a

nástupy
6-8 triček 
oddílové tričko
6-8x spodní prádlo 
6-8x ponožky
plavky
kalhoty dlouhé,
2x kalhoty krátké
tepláky
2x svetr nebo mikina
teplé  noční  oblečení  (noci  bývají  chladné),

prosíme  označit,  že  se  jedná  o  noční
oblečení

větrovka
pláštěnka
pevnější obuv 
tenisky
sandály
holinky
čepice nebo klobouček
šátek
kapesníky
2 ručníky
látkový pytel na špinavé prádlo

OSTATNÍ VĚCI NUTNÉ:
ešus
lžíce
hrnek (plechový nebo z pevného plastu)
blok
kreslící a psací potřeby
baterka + náhradní baterie a žárovka
toaletní potřeby 
vyzkoušený opalovací krém
karimatka
igelit pod sebe o rozměru přibližně 1x2 m
igelit přibližně o rozměru kufru
napínáčky+noviny+igelit  na  tapetování

podsady  (na  jednoho  člověka  přibližně  na
plochu 60x400 cm)

spací pytel
kapesné
léky,  které  dítě  užívá (nezapomeňte  uvést  na

přihlášce)
obálka  s  kopií  zdravotního  průkazu  a

očkovacího průkazu
menší batůžek (chlebník, žebradlo, ...)
batoh na vícedenní akci,  do kterého se vejde

spacák
OSTATNÍ VĚCI DOPORUČENÉ:
sluneční brýle
prádelní šňůra a kolíčky
uzlovačka
oddílový zápisník
korespondenční lístky (u mladších s adresou)
zavírací nůž 
sekera (starší děti)
deka
polštářek

Prosím, balení konejte pokud možno spolu s dětmi, aby děti věděly, co s sebou mají. Doporučujeme
věci podepsat,  jinak nemůžeme zaručit,  že vždy správně poznáme, co komu patří.  Věci sbalte do
staršího (může dojít  k poškození) kufru z důvodu lepšího udržení pořádku, přidejte menší batůžek
(žebradlo, chlebník, ...) na různé vycházky. Pro zabalení spacáku a dalších věcí, doporučujeme použít i
batoh.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás, prosím, obraťte.

Děkujeme za pochopení.

4


