
Informace pro rodiče
K letnímu táboru „Na Ostrůvku“

TUČKOPÓLO, z.s.
sídlo: Amforová 1891/32, 155 00, Praha 13 – Stodůlky
kontaktní adresa: Slunečná 666, 252 28, Černošice
telefon:  +420 721 875 211
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• Tábor je umístěn nedaleko města Blatná u vesnice Milčice. 
Adresa tábora je: Letní dětský tábor Na Ostrůvku, Milčice u Blatné, 388 01 

• Doprava tam bude zajištěna pravděpodobně vlakem (děti si sebou do vlaku vezmou pouze příruční batoh, 
ostatní věci jim budou dopraveny do tábora tranzitem) a zpět autobusem. (Ještě upřesníme!!!)

• Děti jsou ubytovány v 2lůžkových stanech s podsadou.

• Stravování je zajištěno 5x denně.

• Léky, které dítě užívá, předejte zdravotníkovi. Stejně tak je nutné upozornit oddílového vedoucího na pří-
padné zdravotní komplikace dítěte a sdělit mu, kdy a jak má dítě léky užívat. Přejete-li si, aby mělo dítě léky 
u sebe a užívalo je samo, informujte o tom zdravotníka! Zvažte prosím účast nestabilizovaných alergiků, 
protože v případě nutnosti trvá cesta na polikliniku 15-20 min. V zájmu všech je, aby se zdravotník (vedoucí) 
tábora dozvěděli ihned při odjezdu dítěte na tábor o jeho závažnějších onemocněních. Opakovaně se nám 
stává, že chronické onemocnění se projeví až v průběhu tábora, a proto nám, prosím, pomozte případným 
potížím předejít.

• Prvním jídlem na táboře je odpolední svačina.

• Zavazadla dětí označte visačkami se jménem a adresou a zvláště do zavazadel malých dětí vložte seznam 
věcí. Dětem jednotlivé věci označte, neboť každý rok zůstanou na táboře věci, ke kterým se nikdo nehlásí.

• Po nástupu do tábora si mohou děti uložit peníze u vedoucího, který je uschová a dětem vydává dle jejich 
potřeby. Na základě našich zkušeností doporučujeme dětem kapesné ve výši 200,- až 300,- Kč. Jestliže si dítě 
peníze ponechá, neručíme za ně v případě jejich ztráty.

• Prosíme všechny rodiče a příbuzné, aby dětem na tábor co nejvíce psali, zejména v případě nepříznivého 
počasí, a nečekali s dalším dopisem až na odpověď dětí. Dětem můžete poslat dopis nebo pozdrav i emai- 
lem na adresu tuckopolo@atlas.cz – rádi jej dětem předáme. Neposílejte však prosím žádné soubory.  
Z technických důvodů není možné, aby vám děti emailem odpovídali – jsme tábor sportovní, nikoli 
počítačový. Internet používáme zejména pro aktuální informování rodičů o dění na táboře.

• Pobízejte děti k tomu, aby vám psali o pobytu, o tom co dělají, jak se mají. Dítě často zapomene napsat 
domů z důvodu zaujetí programem tábora. Chcete-li se zeptat na to, jak se vaše dítě má nebo máte-li 
obavu, že něco není v pořádku, neváhejte zavolat hlavnímu nebo oddílovému vedoucímu.

Na cestu:
Od vlaku půjdou děti ješte cca 6km do tábořiště! Proto je nutné, aby byly dobře obuté (půjdou lesem) a měly  
s sebou příruční batůžek a v něm velkou svačinu (svačina a oběd), pití, pláštěnku a repelent!  
Před odjezdem odevzdají bezinfekčnost, kopii očkovacího průkazu, průkazu zdravotní pojišťovny a léky.

Prosíme Vás, abyste pečlivě promysleli, zda dáte dítěti na letní dětský tábor mobilní telefon či jiné cenné 
věci – rizika spojená s tímto rozhodnutím rozhodně nejsou malá (krádež, poškození, ztráta, špatná mani-
pulace...).
Tučkopólo z.s. nenese žádnou odpovědnost za výše uvedená rizika.
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Pravidla
Pro účastníky letního tábora „Na Ostrůvku“

Rodiče (zákonní zástupci) dítěte souhlasí s tím, že převezmou dítě v době trvání tábora zpět neprodle- ně 
po výzvě hlavního vedoucího v těchto případech:

• zhorší-li se zdravotní stav dítěte tak, že léčení nebude vhodné v prostorách tábora

• bude-li zjištěno, že dítě trpí chronickým onemocněním, které vyžaduje nadměrnou péči

• bude-li pro zajištění bezpečnosti dítěte nutný individuální program z důvodu jeho fyzické nebo psychické 
poruchy

• dítě bude přechovávat nebo požívat návykové látky (alkohol, cigarety, drogy)

• dítě svévolně opustí tábor

• dítě se bude zdržovat po večerce v jiných než jemu přidělených ubytovacích prostorách

• dítě bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečné ostatním dětem

• bude-li dítěti prokázána krádež

• rodiče (zákonní zástupci) se zavazují odstranit škody nebo uhradit odstranění škod, které dítě způsobí 
úmyslně

Platba
Platbu proveďte nejpozději do 30. června aktuálního roku. Vzhledem k tomu, že jsme zapsaný spolek, nelze 
úhradu považovat za klasickou platbu za službu. Vámi poskytnutá částka je považována za dar našemu spolku. 
Toto má pro Vás i tu výhodu, že dle zákona o daních z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů) máte možnost odečíst si zaplacenou částku od daňového základu poplatníka. Tento odečet je možné 
uplatňovat ročně na základě „Potvzení o poskytnutí daru“, které Vám na Vaši žádost rádi vystavíme  
a zašleme. Toto potvrzení předložíte na konci účetního období v účtárně zaměstnavatele nebo si zúčtování 
provedete sami (v případě, že jste OSVČ). Poskytnutá částka je totiž z hlediska zákona použita na tělovýchovu 
a sport mládeže (zákon č. 586/1992 Sb. § 15 odst. 8). V případě, že budete tento odpočet uplatňovat, je nutné, 
abyste platbu provedli jménem svým, nikoli dítěte (v praxi to znamená, že složenku vyplníte svým jménem).

Stornovací podmínky
do 30. června aktuálního roku – bez stornovacího poplatku
od 1. července aktuálního roku – 10% z ceny tábora
při předčasném odjezdu z tábora – vrácení peněz za jídlo (110Kč za den) do konce tábora,  
počínaje následujícím dnem po ohlášení odjezdu

Návštěvy na táboře
Prosíme Vás, abyste zvážili nutnost případných návštěv dětí a navštívili je jen v naléhavých případech. Návště-
vy rodičů nejsou vhodné zejména ze zdravotních důvodů. Také stesk těch menších nenavštívených dětí se pak 
často obtížně zvládá

Kontaktní adresa:
Tučkopólo, z.s.
Slunečná 666
252 28 Černošice

Hlavní vedoucí: Eva Veselá 721 875 211 
Hospodář: Petr Veselý 775 242 410

Bankovní spojení:
101477377/2250
variabilní symbol = rodné číslo dítěte  
IČO: 22679642

tuckopolo@atlas.cz
tuckopolo.cz
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Doporučené vybavení
Pro účastníky letního tábora „Na Ostrůvku“

• kostým na karneval (DLE AKTUÁLNÍHO TÉMATU)
• nepromokavá bunda
• krosna
• holiny
• spacák a karimatka v obalu
• spodní prádlo a ponožky na každý den
• pantofle či gumové boty do sprch
• 2 teplákové soupravy
• 3-5 trenýrek
• kraťasy
• kapesníky
• „slušné“ ošacení na cestu, výlety, diskotéky...
• 4-6 triček
• pláštěnku
• 2 ručníky, případně žínku
• 1-2 plavky
• 2 mikiny nebo svetry
• čepici nebo jinou pokrývku hlavy (proti slunci)
• pyžamo
• 2-3 páry tenisek
• holinky
• boty do vody (ne sandály či pantofle, už jsme je mnohokrát viděli odplouvat v dáli :))
• pevné boty na tůry
• batůžek na výlety
• láhev na pití
• kartáček na zuby a pasta
• mýdlo
• hřeben, případně kartáček na ruce
• baterka s náhradními bateriemi (nutné tábořiště je bez elektrického proudu)
• hrnek na pití
• ešus + příbor (né plastová miska)
• nožík
• repelent ! (ten v zájmu bezpečnosti dítěti odebereme, ale před každou vycházkou děti stříkame)
• dopisní papíry, psací potřeby (u malých korespondenční lísky s předepsanou adresou)
• blok a sešit na psaní
• spací pytel
• karimatka
• šátek
• kapesné ve výši cca 300 Kč
• pro malé doporučujeme ještě punčochové kalhoty, polštářek na spaní, oblíbené spací zvíře 

• poštou neposílat – energy drinky, cocca-cola, kafe, žvýkačky, nealko pivo!
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Zdravotní informace

Jméno :

Příjmení :

Rodné číslo :

Dítě plave :       dobře  /  obstojně  /  neplavec

Alergie

Léky
(dávkování)

Ostatní

Bezinfekčnost

Prohlašuji, že mé dítě nejeví známky akutního onemocnění a ošetřující lékař ani hygienik mu 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo do 
styku s infekčním onemocněním

Datum (den odjezdu na tábor)       Podpis rodiče nebo zák. zástupce

Příloha
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