
Tábornický řád CVČ U Rosničky

1. CVČ U Rosničky, Malenovice pořádá příměstské letní tábory pro děti předškolního a školního

věku. Každé dítě je řádně přihlášeno a v den nástupu na tábor má řádně zaplacené veškeré

požadované platby.

2. V den nástupu na tábor zákonný zástupce podepíše vedoucímu tábora Potvrzení o

bezinfekčnosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Způsob vyzvednutí dítěte/samostatný

odchod, Seznámení dětí s tábornickým řádem.

3. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě s níže

uvedenými body a poučit jej o případných následcích za jejich hrubé porušení:

● Pohyb dětí – děti nesmí bez souhlasu vedoucího opustit objekt tábora či tábořiště,

nevzdalovat se od skupiny či jasně vytyčené trasy, důsledně dbát bezpečnostních pokynů
vedoucích.

● Soukromí – děti musí respektovat soukromí ostatních účastníků tábora i vedoucích (prostor

vyhrazený na psaní, batoh, osobní věci).

● Zdraví dítěte – v případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně ohlásit

vedoucímu tábora. Je zakázáno užívání vlastních léků (ty je nutné předat vedoucímu hned

ráno), stejně jako nález zakouslého klíštěte je nutné co nejdříve nahlásit, jeho vytažení a

evidenci provede pouze zdravotník.

● Základy slušného chování, šikana a násilí – děti by měly užívat základů slušného chování,

vyvarovat se sprostým slovům, fyzickému násilí, aj (chceme mít v létě příjemnou atmosféru,

že ano?:) ) Opakované porušování je podnětem k vyloučení z tábora bez náhrady

táborného.

4. Za mobily, fotoaparáty a jiné cennosti si děti zodpovídají samy.

5. V případě onemocnění dítěte před nástupem na tábor je možno dítě z tábora odhlásit jen

s potvrzením lékaře o nemoci, v tomto případě CVČ U Rosničky vrátí 90% z ceny táborného (10% je

manipulační poplatek). V případě onemocnění dítěte v průběhu tábora vrátí CVČ U Rosničky

zákonnému zástupci poměrovou část ceny táborného.

6. Každý účastník příměstského tábora CVČ U Rosničky je pojištěn proti úrazu a trvalým

následkům na zdraví a to na celém území ČR v rámci pojistky obce Malenovice. Tato však

nezahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu!

7. Vyzvednutí dítěte před ukončením programu dne je možné pouze ze zdravotních a vážných

rodinných důvodů. Jakýkoliv jiný zásah rodiče do programu narušuje náladu a soudružnost

kolektivu.

8. Jakékoliv fyzické, slovní nebo jiné napadání etnických či národostních menšin je důvodem k

vyloučení z tábora bez náhrady táborného.

Děkuji zákonným zástupcům za spolupráci a už se těším na děti

☺
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