
příměstský tábor „Vzhůru za objevy“
10. – 14. července 2023

Táborový řád

● Cílem příměstského tábora je zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a zajímavým
programem, při kterém si mohou užít spoustu zábavy a něco nového se naučit.

● Tábor probíhá v prostorách organizátora, kterým je Sbor Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích ve
spolupráci s Dětskou misií, která poskytuje školené lektory s bohatými zkušenostmi práce s dětmi.

● Rámcový program je připraven před zahájením tábora s tím, že denní činnost může být změněna podle
rozhodnutí hlavního vedoucího (s přihlédnutím k počasí, únavě dětí apod.). V programu se střídají
činnosti pohybové (sportovní) s klidovými, které rozvíjejí představivost a komunikativnost. Program je
zaměřen křesťansky a děti tak rozvíjejí i své poznávací obzory.

● Program probíhá denně od 8:00 do 16:00 hodin. Děti je možné ráno přivést mezi 7:45 a 8:00 a
odpoledne vyzvednout po 16:00 hodině. Pořadatel přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání
dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.

● K dispozici je oplocená zahrada, hřiště a možnost dalších aktivit v přilehlých Jiráskových sadech. Ve
všech prostorách a prostranstvích, kde tábor probíhá, je zákaz kouření a užívání návykových látek
(alkohol, drogy).

● V ceně příměstského tábora jsou zahrnuty výdaje na program, výlety a stravování (teplý oběd, dvě
svačiny a celodenní pitný režim bez omezení).

● Na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti. Je zakázáno nosit a používat věci, které by
mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních dětí (především zbraně,
návykové látky apod.). Cenné věci (mobilní telefony, elektroniku, šperky) doporučujeme dětem nedávat.
Pokud si je přinesou, je to na jejich vlastní nebezpečí a v případě ztráty či zničení za to organizátor ani
lektoři nenesou odpovědnost.

● Pro účast na táboře je nutný Nástupní list dítěte (obsahuje souhlas s ošetřením, prohlášení o
bezinfekčnosti, prohlášení k odchodu dítěte z tábora a kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte).
Zákonný zástupce ho odevzdá první den konání příměstského tábora hlavnímu vedoucímu.

● Tábora se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní
problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do své péče. Podle
zákona č. 372/2011 Sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na telefonním čísle, které
uvedl v přihlášce. Pro případ nedostupnosti rodič podepisuje souhlas o případném ošetření dítěte.

● Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a mohly by
ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem…).

● V případě, že dítě během tábora onemocní, bude rodičům vrácena poměrná část účastnického poplatku
za nevyčerpané dny. Pokud dítě nebude moci z důvodu nemoci na tábor vůbec nastoupit, bude rodičům
vrácen účastnický poplatek v plné výši.

Zástupce organizátora:
Mgr. Ing. Jaroslav Pleva, tel. 603 849 317
e-mail: sbor@bjbltm.cz
V Litoměřicích, dne 15. 2. 2023
Tento řád a další informace stahujte ZDE
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