
Vážení rodiče, 
 
jsme moc rádi, že jste přihlásili Vaše dítě na náš tábor. Letní stanový tábor je vyvrcholením celoroční 
zálesácké činnosti a tím nejlepším, co může Vaše dítě v prostředí krásné přírody Žďárských vrchů zažít. 
Věříme, že děti si z tábora odvezou nezapomenutelné zážitky. 
Těší nás, že se tábor podařilo uspořádat i za současné situace, která klade větší nároky na hygienicko-
protiepidemická opatření (MZČR), která budeme samozřejmě plně respektovat.  
Stále není jasné, za přesně jakých podmínek se budou letní tábory konat. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky je bohužel dosud nezveřejnilo (6. 6. 2021). Opatření obecně budou obdobná nebo o 
málo mírnější než loni. Je ale velmi pravděpodobné, že pro účast na táboře (zálesáckém i jakémkoli 
jiném) bude třeba negativní test (asi PCR nebo očkování nebo prodělaná nákaza). Od 1. června má 
každý zdravotní pojištěnec (tedy i děti) vedle antigenních testů nově nárok i na dva PCR testy zdarma 
za kalendářní měsíc. Doporučujeme schovat si jeden PCR test pro potřeby odjezdu na letní tábor. Cena 
PCR testu je nezanedbatelná, a pokud by rodina pro své děti již neměla k dispozici PCR test zdarma, 
mohla by jeho nutnost způsobit citelnou finanční zátěž. Pokud Vám to okolnosti umožní, schovejte si 
tedy jeden PCR test na dny před odjezdem na tábor. Vedoucí po celé zemi trápí, že rodičům stále nejsou 
schopni sdělit přesné podmínky konání tábora. Vězte, že vedoucí za to nemohou, informace nemají. 
Jakmile Ministerstvo zdravotnictví podmínky zveřejní (loni už jsme je touto dobou znali), dozví se je 
vedoucí táborů i Vy. 
Jinak je třeba pamatovat na to, že jsou zakázané návštěvy (platí i pro zálesáky, kteří se nepodílí na 
organizaci tábora), proto se letos opět neuskuteční návštěvní den a prosíme, abyste děti 
kontaktovali pouze korespondenčně. Zároveň je třeba omezit styk s veřejností, proto upozorněte 
děti, že oblíbené návštěvy obchodu a zmrzliny ve vesnici opět nebudou.  
Rodiče musí vzít také na zřetel, že v případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena. S touto 
eventualitou je nutné počítat tak, aby byla zajištěna dostupnost rodičů nebo jiného zákonného 
zástupce po celou dobu konání akce. Pokud uvedený kontakt v přihlášce neodpovídá kontaktní 
osobě v době konání tábora, doplňte správný kontakt do prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 
Dále platí, že rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mají povinnost hlášení výskytu infekčního 
onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z akce místně příslušné krajské hygienické stanici,  
na jejímž území, tj. v kraji, byla akce pořádána. O případném výskytu infekce je třeba informovat  
i náčelníka tábora. 
Informace k táboru najdete na našich webových stránkách www.tabornici-chrudim.cz a zároveň jsou 
součástí i tohoto e-mailu. Uvedené dokumenty musí být odevzdány u autobusu před odjezdem  
na tábor. Upozorňujeme také, že v letošním roce zajišťujeme odvoz autobusem pouze na tábor. 
Odvoz dítěte z tábora je třeba zajistit vlastními silami.  
Dále prosíme o včasné zaplacení tábora. Cena tábora je 3 000 Kč. Fakturu najdete v příloze. Každý 
účastník tábora musí mít zaplacen členský příspěvek. Ti, co chodí do oddílu přes rok nebo byli na táboře 
minulý rok, zaplaceno mají. Pokud nejste registrovanými členy střediska, máte částku o 150 Kč vyšší. 
Pokud jste nezaplatili registraci jen za tento rok tak o 100 Kč. Platbu zajistěte nejdéle do 30. 6. 2021. 
Částku uhraďte převodem na účet střediska č. 220896945/0300 a nezapomeňte uvést variabilní 
symbol, který najdete na faktuře. Za předčasné odebrání dětí z tábora finanční úhradu nevracíme, v 
případě nemoci nebo jiné mimořádné situace vracíme na požádání poměrnou částku. 
Děkujeme za Vaši důvěru. Rozumíme tomu, že děti potřebují po týdnech izolace sociální kontakt  
s kamarády a společné prožitky. Jsme rádi, že se podařilo tábor zorganizovat, i když s řadou 
mimořádných opatření, která ale musíme respektovat. Zároveň plně chápeme, že se někteří třeba 
rozhodnete Vaše dítě, po přečtení tohoto dopisu, na tábor neposlat, pokud by tato situace nastala, 
ihned nás o tom informujte. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mzcr.cz/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/mzcr.cz/?__tn__=kK*F


Termín tábora:   3. - 17. 7. 2021 
Sraz dětí:            dne 3. 7. 2021 v 12.30 hod na Masarykově náměstí, před prodejnou OPTIKY 
  Prosíme, dítě přivezte, rozlučte se a nečekejte na odjezd autobusu. 
 
Před odjezdem musí dítě odevzdat: 
1. Zdravotní průkaz                                                                           
2. Průkaz zdravotní pojišťovny – stačí fotokopie 
3. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti – viz příloha 
4. Doporučení a potvrzení dětského lékaře – viz příloha 
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti, kdo nedával v předchozích letech – viz příloha 
6. Případně požadovaný negativní výsledek PCR testu 
 
Bez těchto dokladů nelze přijmout dítě na tábor (Vyhláška Min. zdravotnictví). 
Prosíme, respektujte i doporučený seznam věcí na tábor - viz příloha. 
 
Příjezd z tábora 
V letošním roce zajišťujeme odvoz autobusem pouze na tábor. Odvoz dítěte z tábora je třeba zajistit 
vlastními silami cca od 11.30 hodin po ukončení likvidace tábora. 
 
Návštěvy 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou pro letošní rok návštěvy zakázány. Toto platí  
i pro zálesáky, kamarády a známé, kteří se nepodílejí na chodu letošního tábora. 
 
Upozornění 
Jelikož se jedná o stanový tábor ve volné přírodě, nedávejte dětem nic cenného (prsteny, náušnice, 
řetízky, apod.). Vzhledem k zákazu návštěv mobilní telefony nezakazujeme, ale je třeba děti upozornit, 
že nemají možnost dobíjet baterie a hrozí jejich ztráta při hrách v terénu. Protože v den nástupu je 
počítáno z důvodů předzásobení pouze s večeří, vybavte děti svačinou. 
 
Žádost i prosba 
Prosíme všechny rodiče, aby přispěli svou pomocí při brigádě ve dnech 19. a 26. 6. 2021 tj. soboty, kdy 
budeme stavět vlastními silami tábor a budovat mnoho dalších zařízení na tábořišti. Začátek stavění je 
v sobotu v 9.00. Vlastní nářadí: sekera, kladivo, kleště, klíč č. 10 a akuvrtačka s nástavcem č. 10 - vítány. 
Přijeďte, prosím, pomoci dětem při likvidaci tábora dne 17. 7. 2021, kdy od 8.00 do 11.30 hod musí 
být stany a některá zařízení z tábořiště uklizeny a část materiálu používaného v Chrudimi během 
roku naložena na náklaďák. Bourání tábora bude organizováno s ohledem na aktuální hygienicko-
protiepidemická opatření. 
 
Adresa letního tábora: 
Nezapomenout jméno – stává se to 
Letní tábor Zálesáka – středisko Chrudim TÁBORNÍCI 
"Pod Horkou" 
Křižánky 
592 02 Svratka 
 
 
S pozdravem  
Pavel Sedlák 
náčelník tábora 

 

http://www.tabornici-chrudim.cz/images/akce/tabor/files/bezinfekcnost.pdf
http://www.tabornici-chrudim.cz/images/akce/tabor/files/posudek_zdravotni_zpusobilosti_ditete.pdf
http://www.tabornici-chrudim.cz/images/akce/tabor/files/posudek_zdravotni_zpusobilosti_ditete.pdf
http://www.tabornici-chrudim.cz/images/akce/tabor/files/seznam_veci.pdf

