
 

 
 

 
 
 
Vážení rodiče, 
blíží se prázdniny a v našem oddílu Čtyřlístek Pionýrské skupiny Chomutov opět připravujeme letní tábor. Chci vám poskytnout 
veškeré možné informace, abyste mohli účast svého dítěte v klidu a pohodě zajistit. Prostudujte si prosím uvedené údaje. 

 
TERMÍN KONÁNÍ 

 
: Sobota 10. července až sobota 24.července 2021. 

SRAZ ÚČASTNÍKŮ : V sobotu 10.7 v 11:30 hod na hlavním nádraží ČD v Chomutově. 
  Odjezd vlaku v 11.53 hod-pokud nedojde ke změně jízdního řádu. 

NÁVRAT : Příjezd v sobotu 24.7 v 16:05 na hlavní nádraží-pokud nedojde ke změně jízdního řádu. 
ADRESA TÁBORA : Táborová základna Pionýr Chomutov, Bernov č.p. 40, 362 21 Nejdek. 
UBYTOVÁNÍ : V týpí (personál kuchyně a zdravotník v budově). 
ZDRAVOTNÍ PÉČE : Zdravotní dozor a první pomoc jsou zajištěny zdravotníky s osvědčením ZZA, z řad oddílových vedoucích.     

  Upozorňuji, že objekt není přizpůsoben pro léčení a ošetřování při nemoci. Proto jsou rodiče povinni v případě   
  onemocnění dítěte si pro ně přijet na vlastní náklady a převzít je do domácího ošetřování. Tábora se může 
  zúčastnit pouze dítě zdravé a přiměřeně fyzicky zdatné, což dokládáte listem účastníka a potvrzením od lékaře.    
  Všichni účastníci tábora jsou pojištěni proti úrazu. 

STRAVOVÁNÍ : Vlastní kuchyně, stravovací jednotka 90,- Kč/den, snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře. 
ÚČASTNICKÝ 
POPLATEK 

: Je stanoven na 3.500 Kč pro členy a 4.500 Kč pro nečleny Pionýra. 
  Závaznou přihlášku odevzdejte obratem, to znamená ihned. *********** 
  Účastnický poplatek je potřeba uhradit do 30.června 2021. 

POVINNÉ DOKLADY : 1. závazná přihláška-vypište a odevzdejte ihned zpět ************************** 
: 2. potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním dětským lékařem  
   LETOS MUSÍ BÝT AKTUÁLNÍ, LOŇSKÉ NEBUDE UZNÁNO 
: 3. list účastníka (zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte) - vypisuje se v den nástupu na tábor 
   LETOS NAVÍC POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI NA COVID 19 
: 4. zdravotní (očkovací) průkaz dítěte 
: 5. průkaz zdravotní pojišťovny-postačí kopie 

PROGRAM : Stálý a tradiční. Jsme indiáni. 

POVINNÉ VYBAVENÍ : TŘI STRERILNÍ (PŘEŽEHLENÉ BALNĚNÉ) NEBO NOVÉ JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY V UZAVÍRATELNÉM SÁČKU 
: vlastní spací pytel 
: pionýrské tričko na cestu + čistě bílé tričko bez potisku na program, děti si je budou barvit 
: veškeré indiánské vybavení, materiál a šicí potřeby (jehly, nitě, nůžky) 
: batůžek na svačiny + plastová láhev na pití + kapesní nožík + baterka + KPZ+ toaletní papír 

 : osobní hygienické potřeby v zavírací taštičce + minimálně dva PODEPSANÉ ručníky + krém na opalování +  
   jelení lůj + DOSTATEK JEDNORÁZOVÝCH PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ  
: přezůvky do baráku, pevná velká pláštěnka, holínky, pevná obuv na výlety a pro špatné     
  počasí, sportovní obuv, sandály, pokrývka hlavy, sluneční brýle, pytel na špinavé prádlo 

 : dostatek spodního prádla=minimálně jedny slipy/kalhotky a bavlněné ponožky na den, alespoň pět 
   triček, dvoje tepláky nebo pevné kalhoty do lesa, dvě mikiny nebo svetry, nejméně troje teplé 
   ponožky do holínek, bunda nejlépe s kapucí, šortky, plavky a další oblečení v množství 
   odpovídajícím věku dítěte. Oblečení nejlépe starší a bavlněné, praktické, na válení v lese a u ohně. 

OZNÁMENÍ RODIČŮM   : Po špatných zkušenostech z předchozích let si nepřejeme, aby děti do 15 let měly s sebou na    
  táboře mobil, tablet, přehrávač a jinou podobnou drahou zbytečnost. Za prvé kvůli možnosti     
  ztráty nebo poškození a za druhé proto, že z mobilu volají domů různé nesmysly. Pokud   
  s tímto naším názorem nesouhlasíte, musíte pro své dítě najít tábor, jehož pořadatelům     
  mobily u dětí nevadí. Budete-li chtít informaci o táboře přímo od dítěte, zavolejte hlavnímu  
  vedoucímu a on vám dítě dá k telefonu. Stejně tak je lepší nechat doma prstýnky, náušnice,    
  řetízky atp. Za jejich ztrátu nebo poškození nechceme nést odpovědnost. Určitě dáte svému dítěti   
  rozumné a přiměřené kapesné. Můžete ho předat do úschovy hlavního vedoucího. Pokud ne,  
  může mít dítě peníze u sebe, ale neručíme za ně. Kapesné v každém případě 

                  dejte do peněženky, kterou si dítě pozná a dejte mu řádné poučení, kam si ji má ukládat. 
                                  KVŮLI HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM JSOU ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE. RESPEKTUJTE TO PROSÍM  

                               A LETOS ZA NÁMI NA TÁBOR NEJEZDĚTE. 

 
         Vážení rodiče, samozřejmě jsem nemohla veškeré informace popsat vyčerpávajícím způsobem. Pokud máte jakékoliv dotazy 
a potřebujete další informace, jsem vám k dispozici. Ráda se s vámi setkám osobně při schůzce v klubovně, nebo mi volejte na 
číslo 776 850 223. 

Děkuji za důvěru a pochopení. 

 
V Chomutově 25.2.2021                                          Zdeňka Vrátníková           hlavní vedoucí tábora tel: 776 850 223 

PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov                    

IČ 69291845   
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka L 39210 

sídlo:                                   Havlíčkova 3675, Chomutov 43003 

adresa pro zasílání pošty:   Kamenná 5129, Chomutov 43004 

bankovní  spojení:               Moneta MB, č.ú. 129177018/0600 

statutární orgán:                Jiří Perkner,  vedoucí pionýrské skupiny 

tel:  720 413 316  nebo 777 248 706 

e-mail:  perkner-cv@seznam.cz   

www.pionyr.cz/pschomutov 
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PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE 
K ÚČASTI NA LETNÍM PIONÝRSKÉM TÁBOŘE 

(vyplnit čitelně hůlkovým písmem a obratem odevzdat hlavnímu vedoucímu) 
 
Závazně přihlašuji své dítě k účasti na 1.běhu letního pionýrského tábora pořádaného oddílem Čtyřlístek 
Pionýrské skupiny Chomutov v termínu 10. až 24.7.2021 na táborové základně v Bernově u Nejdku. 
 
PŘÍJMENÍ :……………...........………JMÉNO :……………..........DATUM NAROZENÍ : …….....………VELIKOST:……. 
 
ADRESA BYDLIŠTĚ:   PSČ………........místo...………..……....……ulice……….……….....……………č.p……...…… 
 
* Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi hlavního vedoucího tábora ze dne 25.2.2021. 
* Jsou mi známy dispozice provozu tábora a mám telefonický kontakt na hlavního vedoucího tábora a zdravotníka. 
* Beru na vědomí, že tato přihláška je platná pouze s dodatečným zaplacením účastnického poplatku 3.500 Kč    
  členové /4.500 Kč nečlenové Pionýra, nejpozději do 30.června 2021 bankovním převodem na účet 
  č.129177018/0600 nebo v hotovosti proti účetnímu dokladu vystavenému hospodářem tábora. 
* Beru na vědomí, že se jedná o tábor indiánský s ubytováním v týpí a zvláštním režimem a programem. 
* Beru na vědomí, že tábora se může zúčastnit pouze zdravé dítě. Zaručím se za zdravotní stav dítěte a potvrdím    
  jeho zdravotní způsobilost na Listu účastníka v den odjezdu, včetně bezinfekčnosti na COVID 19. 
* Souhlasím s ošetřením dítěte v případě potřeby. 
* V případě nutného ošetření nebo vyšetření lékařem, souhlasím s přepravou dítěte soukromým osobním vozidlem       
  a tím, aby lékař poskytl informace o zdravotním stavu dítěte osobě, která dítě k lékaři doprovází. 
* Beru na vědomí, že všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. 
* Beru na vědomí, že v případě ošetření u lékaře, hradí regulační poplatky provozovatel tábora. 
* Potvrzuji, že v případě onemocnění si na telefonickou výzvu pro dítě přijedu na vlastní náklady a převezmu ho do    
  domácího ošetřování. Po ukončení tábora bude provedeno finanční vyrovnání. 
* Beru na vědomí, že za závažný kázeňský přestupek a porušení táborového řádu, může být dítě vyloučeno z tábora. 
* Zavazuji se uhradit veškeré škody na majetku provozovatele tábora a dalších osob, které dítě úmyslně způsobí. 
* Potvrzují, že v případě předčasného ukončení pobytu dítěte, si na telefonickou výzvu pro dítě do 24 hodin přijedu   
  na vlastní náklady. Po ukončení tábora bude provedeno finanční vyrovnání. 
* Beru na vědomí, že v případě epidemiologického opatření, může být tábor ukončen a tomto případě si pro dítě  
  přijedu na vlastní náklady 
* V případě předčasného odjezdu z tábora, může být dítě vydáno mimo mé osoby též: 
     

Příjmení:………………………………….. jméno:……………..……….… právní vztah k dítěti:…..….......…………. 
 
Adresa bydliště:……….………………........….……………………………….… telefon:…………………………….. 
 
Zaměstnavatel:……………..…………....………..…………………. telefon do zaměstnání:………………....………… 
* Beru na vědomí, že pořadatel tábora požaduje, aby dítě do 15 let nemělo sebou na táboře mobilní telefon. 
* Beru na vědomí, že pořadatel tábora neručí za cenné věci dítěte (šperky, peníze, atp.), pokud je nemá rodiči    
  svěřeny do úschovy. 
* Upozorňuji, že dítě je NEPLAVEC – ŠPATNÝ PLAVEC – DOBRÝ PLAVEC (nehodící se přeškrtej) 
* Potvrzuji, že jsem uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a veškeré další uváděné 
údaje jsou správné a úplné. Případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před 
zahájením tábora písemně na Listu účastníka tábora. Telefonické spojení na mne, uvedené na přihlášce pro dobu 
konání tábora je platné. 
* Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování 
poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vážících se k ochraně osobních údajů rozsahu materiálu 
Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů, který mi byl pořadatelem tábora poskytnut. 

Přihlášku potvrdil: 
Příjmení:………………………………….. jméno:……………..……….… právní vztah k dítěti:…..…..…………. 
Adresa bydliště:……….………………..........….……………………………….… telefon:…………………………….. 
Zaměstnavatel:……………..…………......………..…………………. telefon do zaměstnání:…………………………      
 
Datum:…………......………                  podpis:…………….………………………. 


