Provozní řád příměstského tábora v lesním klubu Lišákovo doupě Hořicích
KDY: pondělí až pátek 8:00 – 16:00 hod.
KDE: zahrada lesní školky, Švestková ulice, Hořice 50801
Kontakt: Mgr. Monika Crhová - 608 371 201, monika@lisakovodoupe.com
Důležité informace a dokumenty:
1. potvrzení o bezinfekčnosti
2. souhlas s provozním řádem příměstského tábora
3. kopie kartičky pojištěnce
Nutné přinést a odevzdat první den tábora!
Pedagogové a táboroví vedoucí:
Mgr. Monika Crhová
Veronika Lukášková-Kosinová
Michal Kosina
Cena a platba :
Cena za příměstský tábor je 2400 Kč Zahrnuje program včetně pedagogický dozor, zapůjčení veškerého materiálu, obědy a
odpolední svačiny, pitný režim.
Zálohu 1500 Kč je nutné zaslat s přihláškou, doplatek 900 Kč pak do pátku před začátkem
tábora.
V případě neuhrazené platby rezervované místo propadá dalšímu zájemci.
Předávání a vyzvedávání dětí
Rodiče (případně další osoby zmocněné rodičem) předávají dítě v prostorách zahrady lesní
školky Lišákovo doupě od 8 do 9 hod., vyzvedávání dítěte probíhá ve 14:45 – 15:45. Čas i
místo může být změněno pouze v případě výletu a rodiče se tuto skutečnost dozví
minimálně 1 den dopředu.
Dochvilnost při předávání je nezbytná pro zajištění programu tábora.
Dítě nepřijmeme (a to bez náhrady), pokud nebude adekvátně vybaveno a pokud bude jevit
známky onemocnění (více viz zdravotní stav dítěte).

Omlouvání dítěte
V případě nepředpokládané absence dítěte na táboře je třeba co nejdříve dítě omluvit, a to
na telefonu 608 371 201 či mailem na monika@lisakovodoupe.com.
Storno poplatky: 50% - v případě odhlášení dítěte 14 dní před zahájením tábora, 100%- v
případě, že odhlásíte dítě během tábora, nebo méně než 14 dní před zahájením tábora.
V případě onemocnění v průběhu tábora činí storno poplatek taktéž 100%.
Zdravotní stav dítěte
O zdraví dítěte pečuje především zdravotník tábora (Michal Kosina).
Rodiče jsou ihned telefonicky informováni o závažných událostech, týkajících se jejich dítěte.
V případě nálezu klíštěte průvodce neprodleně informuje rodiče, který je povinen zajistit jeho
vyjmutí v čase dle vlastního uvážení. Průvodci nejsou kompetentní k vyjmutí klíštěte dítěti.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu na táboře (teplota, zvracení, bolesti
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních
případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou taktéž okamžitě telefonicky
informováni.
Rodiče jsou povinni informovat vedoucí o všech známých alergiích u dítěte (také na na
bodnutí hmyzem). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z
těchto symptomů: zvýšená teplota, kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě , zvracení (je
třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), průjem (je třeba nechat dítě
doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), bolest v uchu, bolest v oblasti břicha, bolest
při močení, vši, v rodině se vyskytuje nějaké infekční onemocnění(podezření na covid,
salmonelosa, žloutenka atd.)
Stravování, pitný režim
Dopolední svačiny zajišťují rodiče - je třeba sbalit svačinu do batůžku. Nedoporučujeme
potraviny,které podléhají rychlému kažení z důvodu tepla (jogurty, salámy apod.) Jídlo ke
svačině je třeba vhodně zabalit (např. do svačinové krabičky) popřípadě ho zbavit
zbytečných obalů, aby se minimalizoval odpad, který děti musí nést z lesa nazpátek.
Oběd a odpolední svačina je zajištěna, vše vozíme čerstvé v termoobalech každý den
tábora. Strava je bezmasá a podléhá stejným výživovým předpisům, jako strava dětí ve
klubu během školního roku.
Do batůžku je nutné přibalit láhev s nápojem, jak je dítě zvyklé. Pokud dítě obsah lahvičky
vypije, průvodci pití vymění. Používáme neslazené, přírodně ochucené nápoje (například
bylinky, citron, apod.).

Co s sebou na tábor:
Dětský batůžek, doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem, batůžek by měl
obsahovat lahev s pitím, krabičku se svačinou na dopoledne, pláštěnku, náhradní ponožky,
kapesníky.
Oblečení dle aktuálního počasí, pokrývku hlavy
Tašku opatřenou cedulkou se jménem s náhradním oblečením (především spodní prádlo a
ponožky, holínky a případně další obuv) - prosíme o označení veškerého oblečení jménem
dítěte, abychom předešli zbytečným ztrátám.

V lese i na zahradě školky se mohou vyskytovat klíšťata. Necháváme zcela na preferencích
rodičů, jakým způsobem zajistí ochranu dítěte před přisátím klíštěte. Z vlastních zkušeností
doporučujeme repelentní pásky, levandulový olej (stačí kapička na každou nožičku dítěte),
případně repelent.

Bezpečnostní pravidla
Děti se pohybují pouze v dohledu vedoucích a dodržují jejich pokyny, děti nesmí samovolně
v lese sbírat a jíst žádné plody - pouze po dohodě s průvodcem.
Rodiče souhlasí se zveřejněním fotografií z tábora za účelem prezentace činnosti spolku
VeseLESem,. z. s.
Doporučujeme sjednat si na dobu tábora úrazové pojištění.
Spolek VeseLESem, z.s. - provozní řád příměstského tábora 2022
Mgr. Monika Crhová

