
Informace pro rodiče 

Letní tábor - 17.-24.7.-31.7. Tábořiště "Krasnov" poblíž 
Vyskeře 

 
1. Pořadatel tábora:  
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s., Luční 179, 25163 Všestary, IČO: 4943911 
 
2. Oficiální stránky tábora: 
www.klubctyrlistek.cz 
 
3. Adresa tábora: 
LT Klub Čtyřlístek 
<jméno dítěte> 
Vyskeř 512 64 
 
4. Hlavní vedoucí:  
Petr Suchý 
tel.: 724148850, 
petr.suchy@klubctyrlistek.cz  
 
5. Příprava 
Před odjezdem na tábor je potřeba si připravit následující: 

a) Posudek o zdravotní způsobilosti dětí - vystaví lékař. Můžete použít jiný formulář 
než náš (pro školu v přírodě nebo lyžařský výcvik), ale musí být platný (ne starší než 
24 měsíců). Pošlete prosím sken do 30.6.2021 na podpora@klubctyrlistek.cz. Vzor 
ke stažení zde. 

b) Nástupní list (čestné prohlášení o bezinfekčnosti). Podpis nesmí být starší více 
než 24 hod před nástupem na tábor. Vzor ke stažení zde. Nutno předat při předání 
dítěte. 

c) Kopii kartičky zdravotního pojištění, nalepte, prosím, do nástupního listu. 
d) Sbalit věci a připravit účastníka (musí být zdravý, nesmí mít vši,...) - seznam 

doporučeného vybavení ke stažení zde 
e) Veškeré léky včetně vitamínů apod., kterými dítě na tábor vybavíte. Léky žádáme 

viditelně označit jménem dítěte. Léky můžete nechat dítěti nebo předat při předání 
dítěte. 

f) Kapesné (u menších dětí) v podepsané otevřené obálce. Doporučujeme částku 200 
Kč. Můžete nechat dítěti nebo předat při předání dítěte. 

 
6. Doprava: individuální 
PŘÍJEZD na tábor směřujte dle vybraného termínu buď 17.7.2021 nebo 24.7. 2021 na dobu 
16.00-17.00. Tábor je zde  
https://mapy.cz/s/dovezekofo 

https://mapy.cz/s/cerovubelo
https://mapy.cz/s/cerovubelo
http://www.klubctyrlistek.cz/
https://klubctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zdravotni-zpusobilost.pdf
https://klubctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2021/01/N%C3%A1stupn%C3%AD-list-d%C3%ADt%C4%9Bte-t%C3%A1bor.pdf
https://klubctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2021/01/Seznam-v%C4%9Bc%C3%AD.pdf
https://mapy.cz/s/dovezekofo


 
GPS 50.5230233N, 15.1540489E 

 
 
Hned u tábora je malé parkoviště. Cesta vede po horší cestě, nicméně pro obyčejná auta je 
vcelku sjízdná. Bohužel je tak úzká, že musíme při příjezdu omezit dopravu. Proto budou 
určena okna na pohyb k táboru (16.00-16.20, 16.30-16.50) a pohyb z tábora (16.20-16.30, 
16.50-17.00). Po příchodu do tábora předáte dítě zdravotníkovi, který ho prohlédne a 
převezme si od vás případné léky (alergie,...). Tábor je třeba optimálně do 17.00 opustit, aby 
mohl začít program. Po domluvě je možné si místo prohlédnout. Celý tábor bude po 
kompletní dezinfekci připraven pro děti a budeme do něj přijímat prohlédnuté děti. Proto 
potřebujeme, abyste prosím po domluveném vstupu dodrželi hygienické podmínky (použít 
roušku a rukavice a dbát zvýšených hygienických opatření).  
 
ODJEZD z tábora směřujte podle vybraného turnusu buď na 24.7.2021 nebo 31.7.2021 
09.00-10.00. Do 10.00 hodin by měl být tábor opuštěn, protože nastupuje úklidová četa a 
poté další turnus. 
 
7. Ubytování: čtyřmístné chatky 
 
8. Doporučení: Nedoporučujeme dávat dětem drahé věci či elektronické hračky. Mobilní 
telefony nejsou povolené. Pokud budete potřebovat dítěti zavolat, můžete tak učinit v době 
8.00-9.00 nebo 19.00-20.00 na mobil vedoucí oddílu. Kontakt si prosím vezměte při předání 
dítěte vedoucímu, nyní ještě nevíme, kdo bude v kterém oddíle. Důvody, proč nejsou na 
táboře telefony povoleny, jsou následující:  
- neručíme za ztrátu či poškození 
- dítě je na táboře také proto, aby posílilo svoji samostatnost a nezávislost, a to jak na 
rodičích tak na digitální technice 
 
9. Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo ošetřením dítěte z rozhodnutí 
lékaře či táborového zdravotníka v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. U 
nadstandardních ošetření, léků a léčebných postupů hradí doplatky rodiče. Pokud 
předpokládaná doba léčení přesáhne 3 dny, bude dítě předáno rodičům do domácího léčení. 



 
10. Případná škoda způsobená dítětem bude řešena v souladu s platnými právními 
předpisy. Porušení pokynů pro rodiče či táborového řádu nebo jakékoliv hrubé porušení 
základních norem společenského chování (šikana, konzumace návykových látek, kouření 
spod.) se řeší okamžitým vyloučením dítěte z tábora. 
 


