TOM 7504 ČTVERKA Znojmo
Klášterní, Znojmo 66902
IČ 71195882
www.ctverka.org

Ve Znojmě 16.6.2021

INFORMACE K LETNÍMU TÁBORU ROZKOŠ 2021

Vážení rodiče
Zde jsou podrobnosti k letošnímu táboru:
1/ Příjezd dětí na tábor – začátek tábora je v neděli 4.7.2021 ve 12:00. na tábořišti. Pokud máte
problém s dopravou dítěte na tábor, kontaktujte Martina Zahradníka a domluvte se na možném
odvozu dítěte. Příjezd k tábořišti je po silnici č. 361 ve směru Rozkoš – Příštpo. Kousek od začátku lesa
v zatáčce je odbočka vpravo na lesní cestu. Tato cesta bude od silnice až k tábořišti vyznačena fáborky.
Doporučujeme nesjíždět autem až k táboru z důvodu špatné cesty, ale zastavit na křižovatce lesních
cest k tábořišti. Při předání dítěte vedoucímu prosím odevzdejte i jeho léky, kartičku zdravotní
pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti, které musí být s datumem příjezdu na tábor a také potvrzení
o testování – viz bod 5.
GPS odbočky ze silnice: 49.036847832161904, 15.963433828514821
2/ Návštěvní den – z důvodu epidemiologické situace není umožněn tento rok návštěvní den. Děti mají
být izolování od okolí. V případě nutnosti návštěvy pak z důvodu táborového programu doporučujeme
využít neděli 11.7. v době od 13:00-16:00 a s podmínkou doložení čerstvého testu návštěvníků (PCR
test max 72 hodin starý, antigenní test max 24 hodin starý). Dítě nesmí opustit tábor.
3/ Odjezd dětí z tábora – tábor končí v neděli 18.7.2021 v 11:00. Odjezd je opět individuální, v případě
problémů s odvozem opět kontaktujte Martin Zahradníka.
4/ Kontaktní osoby dosažitelné na táboře
Předně upozorňujeme, že vzhledem k programu ani vedoucí nemusí mít u sebe telefony neustále.
Pokud se nedovoláte, zavoláme zpět hned, jak to bude možné. V přihlášce jste uvedli telefonní číslo na
zákonného zástupce dítěte. V případě jakýchkoli problémů Vás budeme na tato telefonní čísla
kontaktovat.
-

Vedoucí tábora: Karel „Charlie“ Karásek – 739 319 306
Logistika: Martin Zahradník – 608 820 980

5/ Epidemiologická opatření – v tuto chvíli platná opatření nařizují, aby u dítěte byl proveden test na
koronavirus před příjezdem na tábor, a to buď PCR testem (doporučujeme, hradí pojišťovna) anebo
antigenním. Je možné použít i samotest, v tom případě prosíme o dodání fotografie výsledku testu
společně s kartičkou zdravotní pojišťovny pro naši evidenci (můžeme provést i my po příjezdu na
tábor). Přetestování po 7 dnech zajistíme na vlastní náklady. Berte prosím na vědomí, že na tato

pravidla nemáme vliv a mohou se stále měnit. V případě pozitivního záchytu bude dítě izolováno,
přetestováno a v případě opakujícího se pozitivního testu budou kontaktováni zákonní zástupce dítěte
k zajištění jeho odvozu z tábora.
Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek (očkování-test-nemoc):
22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
PCR test starý max. 7 dní
Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora)
Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)
Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora)

6/ Co si vzít s sebou
Následující seznam věcí je nezávazný, jen doporučující. Vzhledem k podsadovým stanům
doporučujeme věci uložit do kufru, případně cestovní tašky z důvodu lepší manipulace s obsahem než
u klasického batohu s horním plněním.
Na spaní:
Spacák, deku, karimatku, polštář a oděv na spaní.
Oblečení
Dostatek oblečení na dvoutýdenní pobyt, sport i turistiku; teplé ponožky, teplákovou soupravu – při
ochlazení nebo večer k táboráku, repelent, bundu a potřebné množství osobního prádla, plavky, dále
pak pokrývku hlavy, pláštěnku, pevnou obuv do lesa, obuv do vody (ne nazouváky!), sportovní obuv,
doporučujeme i gumáky.
Hygienické potřeby:
Kapesníky, mýdlo, šampón, kartáček na zuby, zubní pastu, osušku (velkou), ručník
Další nezbytnosti:
kapesní svítilna, tužka, zápisník, hrnek na čaj, dvoudílný ešus, příbor, malé kapesné
Léky:
Léky, popřípadě další farmaka při příjezdu odevzdejte naší zdravotnici, která bude dbát na jejich
výdej.
Co naopak nebrat:
Jakékoli cennosti, drahou elektroniku. Mobilní telefon sice zcela nezakazujeme, ale nedoporučujeme.
Je možné jej používat výhradně v osobním volnu. Za jeho ztrátu či poškození však nebereme žádnou
zodpovědnost. Ke komunikaci s rodiči lze využít telefony vedoucích.
Pro jakýkoliv dotaz nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefonech anebo emailu
rozkos.2021@gmail.com

Ing. Karel Karásek
vedoucí TOM 7504 ČTVERKA Znojmo
ing.karasek@gmail.com
739 319 306

