JOGRSOVI HARCOVNÍCI
[ tábor 2021 ]

==
•
•
•
•
•
•

Základní informace o táboře

==

Provozovatel tábora: Spolek "KORUNOVÝ SPOLEK" (IČ 67982077)
Oficiální webové stránky tábora a spolku: www.harcovnik.cz
Termín tábora: 3.7. – 17.7. 2021
Lokalita: Staré Hraběcí u Velkého Šenova (Šluknovský výběžek, blízko NP Č. Švýcarsko)
Adresa tábora: Harcovnický tábor u pí. Adámkové, pošta Velký Šenov, Staré Hraběcí, 407 78
Věková hranice účastníků: 6 - 15 let (včetně)

==

Důležitá telefonní čísla

• Harcofoun (základní, téměř non-stop dostupný táborový telefon)

• Hlavní vedoucí (Takyrál):
• Zástupce hlavního vedoucího:
• Zdravotník (markytán)

Jan Dimitrov
Bude upřesněno
Vít Kašpar

==

775 051 311
731 258 209

722 302 591

==

Cena tábora

==

==

Postup pro přihlášení na tábor

==

• Cena tábora zachována v loňské výši:
• 3.900,- Kč
základ ceny za 1 účastníka
•
- 500,- Kč
bonus pro stávající účastníky za získání nováčka
(jméno nováčka uveďte do přihlášky stávajícího)
•
- 100,- Kč
bonus za každého sourozence při přihlášení alespoň dvou sourozenců
• + 140,- Kč
úrazové připojištění 10 Kč/den (není-li účastník pojištěn dlouhodobě)
• + 120,- Kč
harcovnická čepice + odznak (nemá-li účastník vlastní z minulých let)
(lze objednat i samostatně = 100,- Kč za čepici / 50,- Kč za odznak)

• Přihláška na tábor: On-line formulář dostupný na adrese www.harcovnik.cz/prihlaska
• Časový rozsah přihlašovací fáze: 14. 2. - 31. 3. 2021 (nebo do naplnění kapacity)
• Postup pro přihlášení na tábor:
1. Podle pokynů vyplňte, zkontrolujte a odešlete přihlašovací on-line formulář.
2. Přihláška bude zaslána v PDF formátu Harcovníkům i Vám na e-mail uvedený uvnitř.
3. Do 3 pracovních dnů od odeslání obdržíte e-mail potvrzující přijetí Vaší přihlášky, přijetí
Vašeho dítěte na harcovnický tábor i konečnou částku k zaplacení.
4. Splatnost zálohy 600,- Kč je 2 týdny od zaslání potvrzení o přijetí, nejpozději však
15. 4. 2021 (o úspěšném přijetí zálohy budete informováni e-mailem).
5. Doplatek, vycházející z konečné částky uvedené v potvrzujícím e-mailu, je splatný do
31. 5. 2021 (o úspěšném přijetí doplatku budete informováni e-mailem).
• Dotazy ohledně přihlašování zodpovíme na jogrsuv@harcovnik.cz nebo Harcofounu.
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==
•
•
•
•
•
•

Úhrada zálohy i doplatku za tábor

==

Způsob úhrady: Převod na bankovní účet Korunového spolku (viz detaily níže)
Číslo účtu: 2700359873 / 2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: Rodné č. jednoho z přihlašovaných zdrápanců (u firem číslo faktury)
Odesílatel či Zpráva pro příjemce: zde prosíme o vyplnění jména účastníka/-ů
Při platbě za více dětí vepište zbývající RČ do poznámky (u firem též RČ do poznámky).
Na požádání Vám vystavíme fakturu provozovatele a zašleme na e-mail či poštou.
• Žádost o fakturu zaškrtněte v přihlášce, zaslání originálu poštou navýší cenu o 20,- Kč.

==

Storno poplatky

==

==

Doplňkové informace

==

==

Odjezd na tábor / Příjezd z tábora

==

• V případě nesehnání náhradníka se za odhlášení přihlášeného účastníka účtuje poplatek
• 20 % ceny
při odhlášení 15 a více dnů před odjezdem
• 40 % ceny
při odhlášení 4-14 dnů před odjezdem
• 100 % ceny
při odhlášení 3 nebo méně dnů před odjezdem
• V případě onemocnění (na základě lékař. potvrzení) pouze manipul. poplatek 600,- Kč.
• V případě předčasného odjezdu ze zdrav. důvodů se vrací 1/14 ceny za každý den absence.

• O mimořádných událostech informuje rodiče hlavní vedoucí či jím pověřená osoba.
• Dítě může být po příjezdu z tábora předáno pouze svým rodičům nebo zák. zástupcům.
• Z důvodů provozních, hygienických a výchovných:
• nejsou povoleny návštěvy rodičů na táboře,
• nejsou povoleny neodůvodněné balíky (především obsahující potraviny) adresované
dětem (tyto budou zabavovány bez náhrady).
• V případě handicapu dítěte na tuto skutečnost v jeho zájmu upozorněte hl. vedoucího.
• Případný zkrácený pobyt dítěte na táboře a nárok na vrácení peněz se řeší individuálně.

• Po roce nás opět láká cesta na tábor vlakem, konkrétně nové spojení Praha – Mikulášovice,
které jako by vzniklo přímo pro nás. Bude upřesněno
• Místo: Bude upřesněno
• Čas: Bude upřesněn
• Při odjezdu dítěte na tábor nutno odevzdat zdravotníkovi:
1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (pokud nebyl odevzdán dříve) - viz níže
2. Nástupní list dítěte na tábor, sepsaný a podepsaný v den odjezdu na tábor - viz níže
3. Kartičku zdravotní pojišťovny
4. Očkovací průkaz (případně jejich kopie)
5. Pravidelně užívané léky označené jménem dítěte a dávkováním (v krabičce či sáčku)
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==

Doporučený seznam věcí

==

• Harcovnická čepice (kdo nemá, dostane při slavnostním zahájení tábora)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prostěradlo nebo deku
min. 3 ks roušek na cestu jednorázové nebo látkové (podepsané)
dezinfekční gel/roztok pro vlastní potřebu (primárně pro cestu)
dlouhé kalhoty, krátké kalhoty (kraťasy)
nátělníky, trička, košile
svetry, mikiny
teplákové soupravy nebo teplejší pyžama na spaní
trenýrky, slipy, kalhotky
spoustu ponožek na výměnu
plavky

Oblečení volte obezřetně, harcovnický tábor probíhá v přírodě, v lese, který rád špiní, trhá a poznamenává.
• sportovní obuv (tenisky), pevná turistická obuv (pohorky, kanady) - už prošlápnutá
• holínky nebo gumáky, sandály
• kartáček a pasta na zuby, šampon a mýdlo, hřeben, toaletní papír - 4x
( tábor se koná v přírodě v blízkosti potoka, proto z důvodu jeho ochrany a prevencí před
kontaminací oceňujeme vybavení dětí ekologicky odbouratelnými mýdly, sprcháči a šampony)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ručníky, starší utěrky na nádobí, pytle na špinavé prádlo, šátek, kapesníky
spacák a karimatka, celta nebo plachta
svítilna (baterka, čelovka) + náhradní baterie, kapesní nůž, uzlovačka
reflexní prvek pro splnění zák. povinnosti chodce při pohybu na silnici za snížené viditelnosti
pláštěnka nebo pončo (zkontrolovat velikost a stav)
batoh na jednodenní, krosna na vícedenní harcy (II. a III. - kompletní výbava na 2-3 dny)
ešus, kompletní sada příborů a plechový hrnek (vše označené)
láhev na pití o min. objemu 1 litr (PET lahev, lépe čutora)
kapesné (doporučujeme maximálně 250,- Kč)
svačina na cestu

• převlek nebo kostým dle tématu Celotáborové hry: Bude upřesněno

Doporučujeme nedávat dětem s sebou zbytečně velké peněžní částky či cenné předměty, stejně tak
elektronické přístroje a mobily - na táboře není elektrický proud. Zkušenosti posledních let ukazují,
že děti, které s sebou mobil vůbec nemají, si tuto „terapii“ samy velmi pochvalují. Telefonický
hovor je možné kdykoliv zprostředkovat přes Harcofoun.
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==

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte

==

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:______________________________________________
Datum narození: _______________________ Rodné číslo: _______________________________
Bydliště: _______________________________________________________________________

Posuzované dítě je k účasti na dětském letním táboře:
A)

zdravotně způsobilé

B)

zdravotně způsobilé s omezením: ________________________________________________
__________________________________________________________________________

C)

zdravotně nezpůsobilé

Posuzované dítě:
A)

se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:

ANO

/

NE

B)

prodělalo infekční onemocnění: ________________________________________________

C)

je alergické na: ______________________________________________________________

D)

dlouhodobě užívá léky (název, dávkování):
• _________________________________________________________________________
• _________________________________________________________________________
• _________________________________________________________________________

________________________________
Datum vystavení posudku

________________________________
Razítko a podpis lékaře

Odevzdejte zdravotníkovi při nástupu dítěte na tábor! Bez posudku lékaře nebude dítě na tábor přijato!
Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
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==

Nástupní list dítěte na tábor

==

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________________________________
Datum narození: _______________________ Rodné číslo: _______________________________
Bydliště: _______________________________________________________________________
Prohlášení rodičů ze dne odjezdu na tábor (bezinfekčnost):
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota apod.) a orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik) ani ošetřující
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních čtrnácti dnech
přišlo do styku s osobou, která onemocněla infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a
ani ji není nařízeno karanténní opatření.
Dítě je schopno účasti na táboře. Místopřísežně prohlašuji, že údaje uvedené na nástupním listu
odpovídají skutečnosti k dnešnímu dni. Jsem si vědom(a) právních důsledků, pokud by údaje nebyly
pravdivé. Upozorňuji také táborového zdravotníka na nutnost brát zřetel na veškeré obtíže mého
dítěte (např. astma, alergie, užívané léky apod.), má-li takové.
Souhlasím s tím, aby v případě nutnosti bylo mé dítě z rozhodnutí zdravotníka tábora a hlavního
vedoucího tábora ošetřeno u lékaře, případně na lékařské pohotovosti. Zavazuji se při převzetí dítěte
z tábora a po předložení dokladu o zaplacení poplatků tato ošetření uhradit.
Zároveň také souhlasím s tím, že v případě nákazy na táboře a následnému rozpuštění zotavovací
akce, jsme povinen si pro své dítě/děti neprodleně dojet na vlastní náklady, případně poslat osobu
pro to zplnomocněnou.
V ________________ dne ________________

________________________________
Podpis rodičů

Poznámky ke zdravotnímu stavu dítěte (omezení, problémy, občasně užívané léky ad.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ Plavec: ANO / NE
Kontakt na rodiče během tábora:
Jméno: _________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________
Odevzdejte zdravotníkovi při nástupu dítěte na tábor! Bez nástupního listu nebude dítě na tábor přijato!
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