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Informace pro rodiče

k výjimečné situaci ohledně letního tábora 2020 Na Ostrůvku

Vážení rodiče,
na naší táborové schůzi jsme se po pečlivém zvážení domluvili, že tábor bude! Chceme
ale dodržovat nařízení MZ ČR a rady dětí a mládeže, s čímž jsou pro nás spojená nějaká
omezení a chceme apelovat i na Vás, abyste nám je pomohli dodržet.
Vezměte prosím na vědomí, že kvůli nutné dezinfekci tábora mezi jeho běhy musíme
udělat změny v odjezdu i způsobu přepravy. Protože tábořiště musí být min. 8h bez
dětí, budeme letos odjíždět pravděpodobně až v odpoledních hodinách a nikoliv vlakem,
ale soukromým autobusem. Zároveň u odjezdu proběhne i důkladnější filtr – měření
teploty a kontrola zdravotníkem. Stejně tak i návrat z tábora bude nutné upravit. Detailní
informace k odjezdu a návratu z tábora Vám zašleme později.
V průběhu tábora budeme letos držet naši skupinu uzavřenou a nebude tedy možné si
nikde nakoupit, ani nebudeme navštěvovat lom kvůli koupání. Opožděné příjezdy na
tábor nebo návštěvy budou letos zcela vyloučené. Abychom neochudili děti o nějakou tu
radost z toho, co v táborové stravě běžně není (sladkosti/chipsy), pokusíme se vymyslet
nějaký centralizovaný nákup na objednávku nebo něco podobného. Balíčky můžete
samozřejmě posílat bez omezení.
Chceme dbát na zvýšenou hygienu i během tábora, proto bychom Vás chtěli požádat,
abyste svým dětem letos přibalili 0,5l nějaké dezinfekce, kterou vybereme a bude
distribuována centrálně. Na záchodech a v umývárnách zajistíme zvýšený hygienický
standard a budeme i po dětech chtít, aby v tomto ohledu byly důslednější.
V případě zhoršení epidemiologické situace nebudeme riskovat a chceme si tímto nechat
právo tábor kdykoliv zrušit. Jelikož je nutné, aby při podezření na jakékoliv onemocnění
bylo dítě izolováno a bezprostředně opustilo tábor, chceme Vás poprosit, abyste po
celou dobu trvání tábora byli k dispozici a byli připraveni případně dítě odvézt. Návrat na
tábor už bohužel nebude možný, protože by byla porušena izolovanost skupiny. Budeme
ke všem zdravotním rizikům přistupovat se zdravým rozumem a maximální snahou tábor
zdárně dotáhnout ke konci, avšak v souladu s nařízeními MZ ČR. Pokud by se i přes
veškerou snahu stalo, že se nám na táboře vyskytne Covid-19, bude tábor bez odkladu
ukončen.
Abychom minimalizovali rizika, chceme Vás poprosit, abyste důkladně zvážili, s kým se
budete 14 dní před táborem stýkat a kam Vaše děti budou chodit – nechceme Vám nijak
nařizovat karanténu, ale rádi bychom, abyste si uvědomili, že chráníte nejen Vaše děti,
sebe, ale zdraví celé skupiny. Také je nutné, abyste pro své děti měli lékařské potvrzení
s letošním datem a nikoliv loňské.
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Vše výše uvedené (hlavně doprava a dezinfekce) bude bohužel mít dopad na rozpočet, a
proto jsme se rozhodli pro letošní ročník zvýšit cenu na 4.000 Kč.
Protože nejsme schopni 100% předvídat situaci, tak jakékoliv finanční vyrovnání, kvůli
zkrácenému pobytu na táboře proběhne až po jeho skončení a kompletním vyúčtování
všech nákladů (cca konec září). Může nastat i situace, kdy nebudeme schopni vrátit
plnou cenu za nespotřebované jídlo, případně dopravu a chceme, abyste toto vzali na
vědomí.
Všichni si chceme užít 14 dní zábavy v přírodě a uděláme vše proto, aby se nám to
povedlo. Níže je přiložen formulář, který nám prosím zašlete podepsaný zpět (klidně
elektronicky), abychom si potvrdili, že s těmito omezeními a změnami souhlasíte, budete
se jimi řídit a stále chcete Vaše dítě s námi na tábor poslat.
S pozdravem, Tučkopólo

Já, …………………………………, níže podepsaný/á beru na vědomí výše uvedená opatření,
souhlasím s nimi a budu se jimi řídit, tak abych chránil/a zdraví všech zúčastněných a
závazně přihlašuji svoji dceru/syna/své děti:
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

na LDT Na Ostrůvku v termínu 1.–15. 8. 2020.

V				

dne 1. 8. 2020

podpis rodiče či zákonného zástupce
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