farma Kozodoj – ekocentrum pro Karlovarský kraj
Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17

Informace o táboře „Robinsonův ostrov“
Adresa tábora
farma Kozodoj
Rolavská 538/56
Karlovy Vary 360 17
Na následujícím odkaze nás najdete na mapě.

Kontakt
hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová
táborový telefon: 608 981 814
mail: info@kozodoj.cz

Přihláška
•
•
•
•

Vyplňte přihlášku a obratem ji zašlete zpět (poštou, naskenovanou mailem, osobně předejte).
Tábor bude obsazován podle pořadí došlých přihlášek.
Přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději do 31.5.2019. K tomuto termínu je třeba provést i
úhradu tábora. Pokud tak nebude učiněno, bude účastník vyřazen a na jeho místo postoupí
náhradník.
Pokud již bude kapacita tábora naplněná může po označení v přihlášce Vaše dítě zůstat jako
náhradník. O zařazení náhradníka do turnusu Vás budeme telefonicky informovat.
Formulář o bezinfekčnosti si zatím ponechte doma a vyplňte jej před odjezdem na tábor
s datem ne starším 3 dnů. Předáte jej při nástupu dítěte na tábor spolu s průkazkou
zdravotní pojišťovny a potvrzením od lékaře, že je dítě způsobilé účastnit se pobytů
(legislativní nutnost). Bez těchto náležitostí nebude dítě přijato!

Způsob platby
•
•

převodem na běžný, níže uvedený účet – jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte
a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.
hotově – po telefonické domluvě na adrese farmy

Číslo účtu pro platby tábora je 0809328369/0800.

Stornovací poplatky
Důvod
poplatek ve výši (% ceny tábora)
1. Neúčast na základě nemoci - nutno doložit lékařským potvrzením....................................0%
2. Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 30 dnů před začátkem tábora…............................0%
3. Neúčast z jiných důvodů, nahlášená později nebo neohlášená vůbec…….....................100%
Odjede-li Vaše dítě z tábora předčasně z důvodu onemocnění, vracíme příslušnou
nevyčerpanou částku po odečtu 30%

Doprava, příjezdy a odjezdy
Dopravu na tábor i z tábora si zajišťuje každý individuálně.
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8 denní tábor
1. den všichni nástup 9:30 až 12:00, děti co spí doma odjezd 18:00 až 18:30
2. - 7. den děti co spí doma příjezd 8:00 až 8:30 a odjezd 18:00 až 18:30
8. den děti co spí doma příjezd 8:00 až 8:30, všichni odjezd 14:00 až 16:00
Děti co spí doma na táboře nedostávají snídani ani večeři.
5 denní tábor
Nástup(y) 8:00 až 8:30, odjezd(y) 18:00 až 18:30
Děti co spí doma na táboře nedostávají snídani ani večeři.
Nástupy i odjezdy lze po domluvě upravit.

Seznam potřeb pro spaní na táboře
A. Oblečení:
Výčet součástí oblečení včetně prádla necháme na zkušenostech rodičů, je třeba ale počítat s tím, že
na táboře bývá občas pořádná zima. Nezapomeňte prosím na plavky, čepici proti slunci, rezervní
dlouhé kalhoty, větrovku nebo sportovní bundu, pláštěnku, holínky, a pevné boty.
B. Hygienické potřeby:
Kartáček na zuby, pasta, hřeben, ručníky, mýdlo, opalovací krém, repelent, šampon na vlasy.
C. Jídelní potřeby:
Ešus s víčkem - ale stačí i jedna větší a jedna menší miska (na saláty), jídelní příbor, malá lžička,
hrníček na pití, utěrku na nádobí.
D. Ostatní osobní potřeby:
Spací pytel, karimatka (nebo nafukovací lehátko či molitan), baterka, zásobní baterie, psací potřeby,
sáček na špinavé prádlo. Doporučujeme vše sbalit do kufru, nebo cestovní tašky.
Zavírací nůž a kapesné dle Vaší úvahy.

Seznam potřeb pro spaní doma
Dítě vybavte dle aktuálního počasí a předpovědi na konkrétní den.
V nepříznivém počasí by děti by měli mít dostatečně teplé oblečení, aby jim nebyla zima.
Nepotřebné oblečení je kam odložit, proto své děti vybavte raději lépe. Má-li pršet, jsou nutné
pláštěnky. Pokud je jen trochu mokro, vybavte je gumáky. Pokud děti promoknou, měli by mít s
sebou něco na převlečení.

Upozornění pro rodiče
•
•
•
•
•

Cenné věci, hodinky, elektroniku a pod. nechte prosím doma. Nejsme schopni zabránit
případné ztrátě či krádeži.
Všechny osobní věci doporučujeme označit jménem.
Návštěvy na táboře nejsou doporučeny. Narušují běh tábora.
Telefony dětem na táboře nedobíjíme.
Pokud chcete svým dětem co na táboře přespávají psát na tábor dopisy (doporučujeme) a
máte obavy, že klasická pošta je doručí se zpožděním, můžete je buď předepsat a nechat u
hlavní vedoucí (bude je každý den předávat jako z pošty), nebo psát mailem na
info@kozodoj.cz (denně je budeme tisknout).

Bližší informace o farmě na www.kozodoj.cz, případně napište na info@kozodoj.cz.
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Táborový řád
Jako táborník se zavazuji, že
• Veškerá ustanovení vedení tábora i rozhodnutí mého vedoucího skupiny jsou pro mě
závazná a budu se jimi řídit. Stejně tak uposlechnu pokynu kteréhokoli dospělého
pracovníka tábora a farmy.
• Dodržím režim dne i denní program a celého se ho zúčastním.
• Bez vědomí a souhlasu svého vedoucího skupiny se nevzdálím ze skupiny ani tábora.
• Stan, tábořiště, okolí i sebe budeme udržovat v čistotě.
• Po každém jídle si umyji své jídelní potřeby na určeném místě a odnesu si je do stanu.
• Odpadky odhazuji jen do určených pytlů nebo nádob; protože je odpad tříděn podle druhu a
pytle patřičně označeny, vhazuji své odpadky tam, kam patří.
• Všichni vedoucí jsou moji přátelé - zástupci rodičů na táboře, proto se budu řídit jejich
příkladem. Potřebuji-li poradit, obrátím se na ně s důvěrou.
• Svým chováním k dospělým a k ostatním táborníkům dokážu, že jsem dobrým členem
táborového kolektivu.
• Nemluvím sprostě.
• Sním vždy všechno jídlo, o které jsem požádal. Jídlo sním vždy v určených prostorách,
nikdy ne ve stanu. Pokud se mi nepodaří jídlo dojíst, vysypu je do označené nádoby na
zbytky. Pít budu pouze připravené nápoje nebo určenou pitnou vodu.
• Ochotně a rád každému pomohu. Vyhnu se sporům nebo hádkám, budu dobrým kamarádem
všem ostatním. V případě sporu se obrátím na svého vedoucího.
• Dbám osobní hygieny, zuby si čistím pouze v pitné vodě.
• Bez povolení nevstoupím do cizího stanu, a zakázaných oblastí v táboře, farmy.
• Koupat se mohu jen se svým vedoucím, je-li to povoleno vedením tábora a při dodržení
podmínek koupacího řádu.
• V době nočního klidu neruším ostatní.
• Šetřím zařízení tábora i vypůjčený materiál. Poškodím-li něco, vždy to poctivě ohlásím.
• Vím, že chod tábora vyžaduje, abych občas vykonal nějakou práci, kterou mi podle potřeb
uloží vedoucí. I když je mi to nepříjemné, uloženou práci vykonávám pečlivě a rychle,
vypůjčené nářadí po práci řádně očistím a vrátím na původní místo.
• Každý úraz a onemocnění ihned ohlásím vedoucímu nebo zdravotníkovi.
• Pečlivě budu dbát na pořádek a čistotu hygienických zařízení, i v noci používám táborové
latríny.
• Ve stanu si mohu svítit baterkou. Použití svíček, zápalek a petrolejových lamp je zakázáno.
• Kouření na táboře je zakázáno, porušení bude potrestáno zabavením kuřiva, oznámením
prohřešku rodičům a možným vyloučením z tábora.
• Za porušení táborového řádu mohu být potrestán - především prospěšnou prací navíc, u
velmi závažných porušení i vyloučením z tábora.
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letní tábor „Robinsonův ostrov“

Závazná přihláška
Přihlašuji dítě ve věku od 9 do 16 let v termínu (zvolte jednu z možností)
termín

pobyt

15.7. – 19.7.2019 (5 dnů)
20.7. – 27.7.2019 (8 dnů)
28.7. – 4.8.2019 (8 dnů)
5.8. – 9.8.2019 (5 dnů)
19.8. – 23.8.2019 (5 dnů)

o
o
o
o

cena
pobyt
4.800,4.800,4.000,4.000,-

spaní doma
o
o
o
o
o

cena
spaní doma
2.900,3.900,3.900,2.900,2.900,-

příjmení a jméno dítěte…………………………………..

RČ…………………………

bydliště………………………………………...................

tel. domů………………….

příjmení a jméno rodičů………………………………….

mobil...................................

mail rodičů……….....................……………....................
Cenu tábora uhradím
o převodním příkazem z účtu číslo ………………………
o osobně po telefonické domluvě na farmě Kozodoj
O přijetí rezervace vás budeme informovat mailem.
Pokud bude kapacita turnusu naplněná, mám zájem zůstat v pořadí jako náhradník
(zvolte jednu z možností)
o ano

o ne

Přihlašuji tímto závazně své dítě na shora uvedený tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno
dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy. Jejich
nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení táborového
poplatku.
Dále beru svým podpisem na vědomí výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte,
upozornění o cenných věcech a mobilních telefonech.
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době pobytu
na táboře. V případě finančních nákladů na opravu, nebo výměnu takto poškozeného zařízení se
zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji dále, že souhlasím s případným umístěním fotografie mého
dítěte v propagačních materiálech Kozodoje, na internetových stránkách kozodoj.cz a na facebooku.
V ……….................

dne: ………

podpis zákonného zástupce
…………………………
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Bezinfekčnost
Toto prohlášení odevzdejte vyplněné při odjezdu dítěte na tábor s datem ne starším 3 dnů. Bez
prohlášení nemůže být dítě přijato na tábor.
Rovněž přivezte kopii potvrzení od Vašeho dětského doktora, že je dítě způsobilé jezdit na
pobyty. Platnost tohoto potvrzení je rok od vystavení a odevzdává se ve škole např. školní
výlety, školy v přírodě apod.

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: …………………………………………, které je v mé
péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, otevřené kožní
afekty apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též
známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora od ………… do ………….
Dítě je
alergické na: …………………………………….
je imunní proti nákaze (typ/druh): ………………………………
pravidelně užívá tyto léky: …………………………………

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
Datum: …..........................

Podpis rodičů nebo zák. zástupců: …........................................................

