TK SMRČEK

DEFINITIVNÍ POKYNY
HAMERNICE 2020/ I. TURNUS

ČESKÁ TÁBORNICKÁ ÚNIE
JIŽNÍ MORAVA

POKYNY

k účasti na letním táboře HAMERNICE 2020 – I. turnus
A, ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Cena za tábor ve výši 4.300,- Kč musí být zaplacena nejpozději do 15. 3. 2020.
V opačném případě Vám nemůžeme garantovat účast Vašeho dítěte na táboře.
Při placení nezapomeňte na variabilní symbol Vašeho dítěte, kterým je rodné
číslo Vašeho dítěte bez lomítka.
Číslo účtu pro platbu: 15 94 73 010/0600
Platit můžete převodem z účtu nebo v hotovosti na kterékoliv pokladně MONETA Money
Bank, a. s., případně vyžádanou fakturou (platí-li cenu zaměstnavatel).

TERMÍNY ODJEZDU A PŘÍJEZDU:
Odjezd:
Příjezd:

11. 7. 2020, 9.00 hodin od ZŠ Janouškova (Černá pole)
26. 7. 2020, přibližně v 15.30 hodin tamtéž

Pokud chcete Vaše dítě (děti) na tábor dopravovat např. vlastním autem, prosím,
abyste mne kontaktovali a tento záměr mi sdělili s dostatečným předstihem.

K odjezdu s sebou přineste:
a, vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti
b, řádně vyplněnou (včetně očkování) zprávu (zdravotní posudek) lékaře – tuto
listinu není možné nahradit zdravotním průkazem. Posudek má platnost 24 měsíců, takže
tento posudek Vám po skončení tábora vrátíme a např. na školu v přírodě může Vaše dítě
jet, aniž budete muset nechat vystavovat posudek nový.
c, podepsané poučení o bezpečnosti. Žádám Vás, abyste Vaše dítě/děti s tímto
poučením pečlivě seznámili. Do této listiny prosím případně vyznačte nesouhlas
s focením Vašeho dítěte (pořizovány jsou pouze fotografie dokumentující průběh tábora).
d, průkaz pojištěnce (kopie nestačí!)

Adresa tábora:

LT TK Smrček, Hamernice, Rokytnice v Orlických horách, 517 61

Ludvík Ševčík, Bayerova 28, Brno, 602 00, tel. 777 74 78 75, tel. do zam. 542 134 272
e-mail: ludvik.sevcik@sakbrno.cz, www.taborhamernice.cz
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Letošní celotáborová hra, která bude Vaše děti provázet celými dvěma týdny, je
připravena, ale stejně jako v předchozích letech probíhá na našem webu
www.taborhamernice.cz soutěž o uhádnutí jejího tématu. Proto téma prozatím
neprozradíme, ale jako další nápovědu vězte, že děti jako zvláštní výbavu
potřebují:

Bílé, nenapínací prostěradlo.
Více naleznete právě na www.taborhamernice.cz

A, VYBAVENÍ TÁBORNÍKA A BALENÍ:
Při vybavování svého dítěte mějte, prosím, na paměti, že jde o stanový tábor
(s podsadami) v Orlických horách, kde večery a noci mohou být velmi chladné. Civilizace,
vzdálené cca 5 km od tábora, si Vaše děti příliš neužijí.
I letos jsme na naši webovou stránku www.taborhamernice.cz umístili doporučený
seznam základních věcí, které je potřeba dětem sbalit. Tak se prosím nechejte
inspirovat.
Jen pro doplnění proto pár zásadních věcí:
K minimální nutné výbavě Vašeho dítěte by mělo patřit:
spací pytel, tepláková souprava, šátek, ponožky, košile, dlouhé kalhoty, svetr, teplá bunda,
osobní prádlo, tričko s dlouhým i krátkým rukávem, věci osobní hygieny, baterka, blok
a psací potřeby, tenisky, turistickou obuv (pohorky), jídelní miska (ešus), lžíce, nůž,
hodinky, baterka a dále výše uvedená zvláštní výbava.
S ohledem na zkušenosti z minulých let prosím, abyste dobře spočítali počet spodního
prádla Vašich dětí a pláštěnka, kterou jim dáte, aby byla co nejpevnější a neroztrhala se
při prvním dešti. Nutné jsou také gumáky.
Doporučujeme také, aby Vaše děti byly přítomny balení věcí, aby věděly, co
s sebou mají a popř. i přibližně kde.
Vyčleňte Vašemu dítěti též věci, které bude používat pouze na spaní!
Pro starší: Je nutné, aby starší táborníci (po 6. až 9. třídě) měli výbavu na dvoudenní
výlet – zvláště větší batoh.
Prosíme také, abyste Vašemu dítěti přibalili zelenou košili (tričko můžete přidat také,
ale košile je mnohem vhodnější), kterou používáme při společných nástupech,
při výletech apod. – koupíte v každém army shopu či obchodu s turistickou výbavou.
Prosím, abyste zároveň dětem přibalili jednu starou utěrku na zničení v rámci kuchyňského
provozu.
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Doporučujeme:
Krátké kalhoty, sluneční brýle, plavky, opalovací krém, toaletní papír (jedna
role), utěrku (pro vlastní užití), šití, provázek + kolíčky na prádlo, dopisní papír
s obálkami a známkami, knížku na čtení, náhradní baterie, menší batoh na výlety
(pro mladší), hrnek, polní láhev, hudební nástroj, čepici a kapesné do 500,- Kč.
Velmi vhodné je také starší napínací prostěradlo na postel.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ dětem nebalte:
- rádia, hudební přehrávače a další elektroniku, drahé šperky, větší obnosy peněz
- žádné spreje, jelikož jejich používání ničí stanové celty. Proti hmyzu
doporučujeme Fenistil či Autan v gelu.
Volte starší věci v barvách do přírody, u nichž Vás nebude mrzet případné zašpinění
či poškození. Vše balte, pokud možno, do staršího kufru, který se do stanu s podsadou
nejlépe hodí.
Pokud Vaše dítě musí pravidelně užívat léky, vložte je prosím do igelitového
sáčku společně se jménem dítěte a písemným rozpisem užívání a odevzdejte
při odjezdu. Zdravotnice – profesionální zdravotní sestra, která je účastna celého
tábora - zajistí pravidelné podávání těchto léků.
B, BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD
Dále si dovolím upozornit, že vzhledem k tomu, že při pobytu v přírodě je, jak jistě
souhlasíte, nutno dodržovat bezpečnostní pravidla a kázeň, bude v případě vážného
porušení táborového řádu Vaše dítě z tábora vyloučeno. Zároveň prosím, abyste na toto
Vaše děti výslovně upozornili.
Prosím též rodiče, aby bez vážných důvodů své děti na táboře nenavštěvovali,
neboť Vám nemůžeme zaručit, že v době Vašeho příjezdu budeme na tábořišti
a návštěvám (na rozdíl od počasí), nelze program přizpůsobovat. Krom toho má
návštěva velmi neblahý vliv na děti „nenavštívené“. O to častěji však, prosím,
svému dítěti napište.
Vzhledem k tomu, že v dřívějších ročnících tábora docházelo k narušování programu
a soužití účastníků na táboře používáním mobilních telefonů některými z dětí a dále
s ohledem na skutečnost, že v údolí Hamernice není signál, a proto některé děti dokonce
svévolně opouštěly tábor a dále s ohledem na cenu telefonních přístrojů a nemožnost
zabránit poškození, rozhodli jsme se i pro letošní rok zakázat dovážení mobilních
telefonů na tábor (s výjimkami schválenými mnou osobně). Pokud máte pocit,
že potřebujete vědět, jak se Vašemu dítěti daří, napište mu prosím dopis či pohled. Pokud
jde o věc neodkladnou, volejte či pište na můj telefon č. 777 747 875, který budu
minimálně jednou denně zapínat a rád Vás budu informovat, příp. vyřídím Váš vzkaz.
V případě, že tento zákaz bude porušen, telefon bude dítěti odebrán a vrácen
na konci tábora.

Ludvík Ševčík, Bayerova 28, Brno, 602 00, tel. 777 74 78 75, tel. do zam. 542 134 272
e-mail: ludvik.sevcik@sakbrno.cz, www.taborhamernice.cz

TK SMRČEK

ČESKÁ TÁBORNICKÁ ÚNIE
JIŽNÍ MORAVA

DEFINITIVNÍ POKYNY
HAMERNICE 2020/ I. TURNUS

Vezměte prosím na vědomí, že všichni účastníci tábora, jejichž rodné číslo nám bylo
sděleno, jsou úrazově pojištěni u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva
č.0259492692 (další podrobnosti k úrazovému pojištění najdete na webu crdm.cz
http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/ nebo na stránkách České tábornické
unie http://www.ctujm.cz/adresarodkazy.htm v sekci Pojištění členů ČTU).
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností volejte na moje číslo. Další informace naleznete
případně také na internetu: www.taborhamernice.cz, průběh tábora také můžete sledovat
na naší Facebookové stránce www.facebook.com/taborhamernice.
Na této adrese též naleznete informace z průběhu tábora – včetně aktuálních
a doplňovaných fotografií.

Ludvík Ševčík
hlavní vedoucí
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