Informace pro rodiče – tábor Jumanji – 30.6. – 10. 7. 2022, Zruč nad
Sázavou
1. Pořadatel tábora:
Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z.s.,
Luční 179, 25163 Všestary,
IČO: 04943911
2. Oficiální stránky tábora:
www.klubctyrlistek.cz
3. Adresa tábora pro zasílání korespondence:
(budeme vyzvedávat na poště každý den)
LT Klub Čtyřlístek
<jméno dítěte>
Zruč nad Sázavou 285 22
4. Hlavní vedoucí:
Jana Vančurová
tel.: 7377882959
jana.vancurova@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 až do konce tábora(ne starší než 24 měsíců).
Posudek musí být vystaven dětským lékařem a musí obsahovat informace o očkování dítěte. Pokud
odevzdáte originál, vrátíme jej na konci pobytu. Doporučujeme poslat skenem do 24.6.2022 na
jana.vancurova@klubctyrlistek.cz nebo odevzdat při předání dítěte. Pokud posudek pošlete mailem,
předejdete tak riziku, že jej zapomenete doma, neboť bez něj dítě na tábor přijmout nelze.
b) Nástupní list (čestné prohlášení o bezinfekčnosti). Podpis nesmí být starší než
24 hod. před nástupem na tábor. Nutno předat při předání dítěte. Dětem bude
při nástupu měřena teplota a kontrolovány vlasy, proto jim je prosím, doma už raději projděte.
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 najdete níže.
e) Veškeré léky včetně vitamínů apod., kterými dítě na tábor vybavíte. Léky žádáme
viditelně označit jménem dítěte. Pokud jsou léky specifické, napište mi to, prosím, do mailu
s Posudkem o zdravotní způsobilosti, ať se může zdravotník připravit. Jedná-li se o vitamíny, stačí
na to upozornit při nástupu dítěte.
f) Kapesné (u menších dětí) v podepsané otevřené obálce. Doporučujeme částku 200 – 300 Kč.
Můžete nechat dítěti nebo dát vedoucímu při předání dítěte.
g) Nejdéle 72 hodin před táborem bude nutné dětem zajistit negativní PCR test. V případě
antigenního testu bychom museli po sedmi dnech děti na táboře nechat přetestovat, ale i to je
možnost, jen je připravíte o část programu, proto preferujeme právě PCR test, na něž máte nárok
v rámci svého zdravotního pojištění 2x měsíčně, na antigenní pak 4x měsíčně. Pokud vaše děti budou
absolvovat v průběhu prázdnin více táborů, pohlídejte si absolvované testy tak, abyste je nemuseli
doplácet.  (Budeme aktualizovat dle situace.)

6. Doprava: individuální
PŘÍJEZD na tábor směřujte ve čtvrtek 30.6.2022 na dobu 16.00 - 18.00h. Níže je mapa, bod 1
označuje tábořiště, ale je nutné auto zanechat na parkovišti před Restaurací Na Ostrově. Ve
stanovenou dobu tu někdo z nás bude a bude vás posílat do tábora, přičemž zavazadla budeme vozit
vlastním autem. Po příchodu do tábora proběhne kontrola dítěte a dokumentů (Nástupní list +
Zdravotní způsobilost) zdravotnicí, které můžete odevzdat případné léky, kapesné a sdělit další
detaily. Následuje předání dítěte vedoucímu oddílu.
ODJEZD z tábora směřujte na 10.7.2022 od 10.00 do 11.00h. Poté nastupuje uklízecí četa a další
turnus.

6. Doprava: vlakem
PŘÍJEZD VLAKEM
Odjezd z Prahy hl. n. ve 12:05, sraz v 11:30 h. před prodejnou McPen - podchod na jižní stranu
nástupiště
Odjezd z Mnichovic ve 12:43, sraz v 12:00 h. před budovou nádraží.
Na místě srazu proběhne kontrola a předání dítěte a dokumentů (Nástupní list + Zdravotní
způsobilost) a můžete odevzdat případné léky, kapesné a sdělit další detaily. Dítě by mělo
mít malý příruční batůžek se svačinou a pitím do vlaku a dále jedno velké zavazadlo, které
bude schopno samo transportovat na vzdálenost 50 metrů. Předpokládáme, že účastník se
postará o svoje zavazadla během cesty sám (umístit zavazadlo nad sedadla mu pomůže
vedoucí). Ve Zruči bude přistaveno auto, které velká zavazadla na tábor odveze. Účastníci
dojdou na tábor z nádraží ve Zruči sami (cca 1 km).
ODJEZD VLAKEM (peníze na vlak dejte dětem zvlášť, aby si je neutratily)
Odjezd ze Zruče v 9:12 h.
Příjezd na nádraží Mnichovice 11:14h.
Příjezd na Praha hl. n. 11:52h. , nástupiště příjezdu vlaku
Předpokládáme, že jak dítě na tábor pojede, tak z něj odjede. Je samozřejmě možné
domluvit i individuální kombinaci např. tam vlakem zpět vlastní doprava.
7. Ubytování: ve stanech s podsadou
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 vedoucího oddílu. Kontakt si prosím vezměte při předání dítěte vedoucímu,
nyní ještě nevíme, kdo bude ve kterém oddílu.
Důvody, proč nejsou na táboře telefony povoleny, jsou následující:
- neručíme za ztrátu či poškození
- na táboře není el. proud, takže není možné telefony dětí dobít
- 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. Dítě bude předáno rodičům do domácího léčení,
pokud mu bude naměřena teplota s podezřením k nákaze.
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.

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR LOVCI POKLADU
Tučně zobrazené položky jsou povinné, ostatní jsou doporučené, doporučujeme vše podepsané, aby
nevznikaly boje o ešus 
Ešus nebo pevná kempingová dóza na jídlo
Láhev na pití – alespoň ¾ l.
příbor – lžíce, vidlička, nůž
hrnek na pití – plastový nebo kovový s ouškem
spacák, raději teplejší nebo slabší a deku
karimatka – stačí obyč., děti mají ve stanech molitanové matrace, karimatky umístíme na ně – také si
na ně mohou lehnout před stanem, přespávání mimo tábořiště neplánujeme
polštářek
igelit – stačí větší pytel pod postel (dáme na něj zavazadlo)
1x bílé triko (větší, aby dalo i přes mikinu – budeme popisovat jménem oddílu a svým)
1x tepláková souprava nebo maskáčová
2x tepláky
1x teplá a slabší mikina
1x bunda (větrovka, ideálně nepromokavá)
10 párů ponožek (nezapomeňte, že sportujeme, běháme po lese, občas zaprší, atd.)
10 x spodní prádlo
5x tričko krátký rukáv
pláštěnka
holínky nebo nepromokavé boty
plavky
pyžamo
2x kraťasy
2 páry sportovní obuvi, nejlépe pevné (botasky)
Sandály a boty na běhání po táboře – nazouváky apod.
baterka nebo čelovka, klidně oboje, máte-li, využijeme na noční hry
kapesníky (balení)
hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo v krabičce, šampon, hřeben, pro dlouhé vlasy gumičky)
krém na opalování, repelent, jelení lůj, sluneční brýle
2x ručník
pokrývka hlavy (plátěná čepice, klobouček)
šátek
batůžek (musí se sem vejít pláštěnka, pití a jídlo na celý den)
pytel na špinavé prádlo (ne igelitový – ideálně potah od polštáře)
blok, pastelky, psací potřeby, dopisní souprava x pohledy – klidně nadepsané a známky
kapesní nožík (podepište jej, budeme je od dětí sbírat a rozdávat opět na práci se dřevem – po
řádném školení )

Kapesné
Doporučené kapesné je Kč 200 - 300,-. Rodičům všech dětí doporučujeme svěřit kapesné v
podepsané obálce vedoucímu při předání dětí.
Nedoporučujeme dávat dětem s sebou rádia, šperky, drahé fotoaparáty a jiné cennosti. Za
jejich poškození či ztrátu neodpovídáme.
Jízdné – kdo jede vlakem nazpět
Roušky – alespoň 2-3 (budeme se pohybovat mimo veřejnost, máme v plánu pouze jeden pěší výlet
k zatopenému lomu na koupání – děti je budou mít pro jistotu v batůžku).

