
V Drahotuších 10.7.2019 

 
 Milí rodiče a děti, 
 

      Přihlásili jste se na farní tábor od neděle 18.8. do soboty 24.8.2019, který jsme 
připravili na faře v Partutovicích.  Letos zcela nově počítáme i s dětmi, které budou 
docházet přímo z Partutovic. Přináším základní informace, jak to bude fungovat letos na 
táboře. 
 

Výčet povinného vybavení dětí: 
     Spací pytel, karimatka (není nezbytná), malý batůžek na výlety, láhev na pití (alespoň 
0,5l), pláštěnka, pevná turistická obuv, sportovní obuv, přezůvky, ponožky, trička, košile, 
mikiny, dlouhé a krátké kalhoty, bunda, svetr a kapesníky;  
VŠE V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ NA TÝDEN.  
     Dále plavky, neplavci plovací kruh, pokrývka hlavy, sluneční brýle, repelenty, opalovací 
krém, psací potřeby, gumáky, nůžky, průkazku s prokázáním věku (kvůli dopravě), 
doporučené kapesné cca 150.-Kč (nebude mnoho možností nakupovat).  
Do společných zásob; máte-li možnost, můžete zvlášť přibalit domácí brambory, zeleninu, 
apod. Některé děti mají nabaleno mnoho sladkostí, proto prosíme rodiče, aby jim tyto 
poživatiny daly jen v malém množství. Mají rády sladké, budeme na to myslet i v jídelníčku, 
který se tvoří nejen z toho, co děti přivezou. 
      Z hygienických potřeb mýdlo, šampon, pasta a kartáček na zuby, hřeben a ručník. Ze 
zdravotní dokumentace dítě musí mít povinně kopii kartičky zdravotní pojišťovny, 
vyplněné čestné prohlášení rodičů „o bezinfekčnosti“, které je přílohou tohoto dopisu, vč. 
aktuálních zdravotních potíží, užívání léků apod. V případě, že dítě užívá léky, je třeba 
domluvit se se zdravotníkem. 
     Děti se naprostou většinu času (jak počasí dovolí) budou pohybovat v přírodě. 
Doporučujeme spíše starší oděv a počítat s možností jeho poškození, ale také pěkné oblečení 
pro zvláštní příležitosti, které neušpiní. Obuv by měla být pohodlná, nedoporučujeme 
novou.  
     Cena tábora je 1100 Kč, pro docházející 700 Kč (výlety, strava, pobyt). Hradí se při 
příjezdu, pokud již nebyla dříve uhrazena (bude vystaven doklad o zaplacení). Účastníci 
tábora nejsou speciálně pojištěni.  
PROVOZOVATEL TÁBORA NERUČÍ ZA ZTRÁTY A PŘÍP. POŠKOZENÍ CENNOSTÍ (drahé kovy, 
mobilní, chytré aj. telefony, tablety či další elektronika). VELMI DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME 

TYTO VĚCI NEBRAT S SEBOU NA TÁBOR a to nejen z těchto důvodů, ale i proto, že jejich 
užívání narušuje chod tábora a někdy i zdraví dětí. Dovolat se je možné na vedoucí, jejichž 
čísla jsou níže uvedena a kontakty na Vás máme k dispozici z přihlášky. Budou-li však 
těmito věcmi přesto vybaveni, je nutné, aby o tom vedení tábora vědělo a dítě respektovalo 
jasná pravidla jejich užívání. 
 

Doprava na tábor bude letos v režii rodičů. Tábor začíná v neděli 18.8.  mezi 16:00 – 
17:00 na faře v Partutovicích. Prosíme rodiče, aby děti včas dopravily na místo. Bude-li 
potřeba to zajistit jinak, prosím, kontaktujte někoho z níže uvedených vedoucích. Končíme 
v sobotu 24.8., příjezd pro děti mezi 14:00 – 15:00 nebo jinak po dohodě (či jak již bylo 
dohodnuto) s vedoucími.  
Děti, které budou docházet na faru, tak v neděli 16:00 – 20:00; PO – PÁ 8:00 – 20:00 a SO 
8:00 – 14:00 
 

Vedení tábora: 
     Hl. vedoucím je P. Radomír Šidleja, farář v Drahotuších. Spolupracují Vojtěch Hýbl, 
Anička (zdravotnice), Honza, David a Elišla. Vedení kuchyně bude na Petru Juřicovi 
z Hrabůvky. Vedení tábora si nenárokuje odměnu za svou práci, jen rozumnost a kázeň dětí. 
Tábor provozuje ŘKF Drahotuše. 

 



Každý táborník v rámci dobrého prožití tábora je povinen zachovávat 

TÁBOROVÝ ŘÁD: 
-Dodržovat dohodnuté zvyklosti na táboře (zvláště denní řád) 

-Svým chováním a jednáním nedělat ostudu družině, táboru ani rodičům 

-Ochotně a rád každému pomáhat a vyhýbat se sporům a hádkám 

-Dodržovat režim dne a program, zapojovat se aktivně do táborových soutěží 

-Řídit se pokyny vedoucích a služeb tábora 

-V potřebě rady nebo pomoci se s důvěrou obrátit na svého vedoucího 

-Neopouštět tábor ani družinu bez výslovného souhlasu příslušného vedoucího 

-Dbát o čistotu a pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 

-Každé onemocnění, zranění, zdravotní potíže okamžitě ohlásit svému vedoucímu nebo 

přímo zdravotníkovi 

-Nevstupovat bez souhlasu do cizích pokojů, kuchyně a dalších prostor určených jako 

uzavřené 

-Chránit přírodu 

-Šetřit inventář tábora, příp. poškození hlásit vedoucímu, v případě vlastního zavinění 

větší škody bude třeba náhrady 
  

     V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě 

rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka či jeho 

zákonný zástupce veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nevrací 

úměrnou část účastnického poplatku.  

 

Kontakty na vedení tábora:  

P. Radomír Šidleja: Nám. Osvobození 1, 753 61 Hranice IV – Drahotuše; 

581 616 139; mobil: 731 626 515; e.mail: fadrahotuse@ado.cz   
 

Vojtěch Hýbl: 732 670 688; e.mail: vojta@antiochia.cz;  

 

Veškeré informace o táboře najdete též  

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/05/29/farni-tabor-v-partutovicich/ 

 

Přejeme Vám šťastné prožívání prázdnin a těšíme se na brzkou shledanou 

 

Za vedení tábora:    P. Radomír Šidleja 

      Vojtěch Hýbl 
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Prohlášení rodičů k ochraně osobních údajů: 

 

     Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů. Jsem připraven na vyzvání provozovatele 

správnost údajů doložit.  
 

     Dávám tímto výslovný souhlas s tím, aby provozovatel ŘKF Drahotuše se sídlem nám. Osvobození 

1, Hranice IV-Drahotuše, jako správce, prostřednictvím svých spolupracovníků zpracoval v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb. a také směrnicí EU GDPR, poskytnuté osobní údaje prostřednictvím svých 

zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel již nepodléhá mému dalšímu 

souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat a provozovatel mé údaje do 1 roku 

zlikviduje. 

     Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl/a/ jsem v přihlášce veškeré závažné informace 

týkající se zdravotního stavu účastníka tábora. Případné změny zjištěné po odevzdání této přihlášky 

uvedu  nejpozději před zahájením tábora.  

 

Upozornění zákonných zástupců účastníka: 

 

U svého dítěte............................................... 

upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou ovlivnit jeho účast na táboře  

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích: 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje 

všechny pokyny vedoucích. 

 

Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy rodičů (pokud není předem dohodnuto jinak) nejsou 

z výchovných, zdravotních a hygienických důvodů povoleny! 

 

 
V .............................................dne..............................Podpis rodičů................................................ 

 

Zde odstřihněte-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti .............................................................................(jméno a příjmení) 
 

narozenému....................... bytem..........................................................................................změnu režimu. Dítě 

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel 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 účastnit se tábora od 18.8. - 24.8.2019 
 

Jsem si vědom/a/ právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé 
 

v...............................................dne........................... 
 

.......................................................................... 

Podpis zákonného zástupce (rodiče) 
 

Toto prohlášení musí být vyplněno max. 1 den před odjezdem a zákonný zástupce, popř. účastník tábora je povinně 

odevzdá spolu s průkazem zdravotní pojišťovny, (příp. očkovacím průkazem a posudkem od lékaře) při nástupu na tábor. 

V případě zapomenutí bude prohlášení sepsáno při předání dítěte (za předpokladu, že dítě předá jeho zákonný zástupce) 



PŘIHLÁŠKA –„JAK SE PLNÍ PŘÁNÍ NEJEN OD MIKULÁŠE“  
 S  FARNOSTÍ DRAHOTUŠE A PARTUTOVICE – FARA PARTUTOVICE 

 Termín: 18. – 24.8. 2019 * Hlavní vedoucí: P. Radomír Šidleja 
Níže uvedené informace sdílíte výhradně pro potřeby účasti dítěte na tábor, dle evropské směrnice GDPR.  

Co se týče fotografií dítěte, svůj případný nesouhlas, prosíme, písemně sdělte. Děkujeme. 
 

Jméno a příjmení: .............................................................…....budoucí třída/věk:......../........ 
 

Přesná adresa: .…........................................................…...…............................................. 
......................................................................................................PSČ:………………….. 
 

 Datum narození:    Zdravotní pojišťovna   

Rodné číslo: __________________________           

 
 

Otec – Jméno a telefon:.....................................................….........................................…… 
 

Matka – Jméno a telefon.:.......................................................................…....................…… 
 

Jiné důležité kontakty (e.mail apod.): ....................................................................................... 


Alergie: ne / ano – na co?....................................................................................................... 
Pravidelné léky: ne / ano – jaké a kdy?..................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Plavání: výborný plavec / slabší plavec / neplavec   ---   Kolik je schopný uplavat?........................... 
Omezení ve sportu a jiné závažnější problémy:.......................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
V……………………….………… dne……………… podpis rodičů……………………………................. 

 

ZDE ODSTŘÍHNOUT--------------------------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA –„JAK SE PLNÍ PŘÁNÍ NEJEN OD MIKULÁŠE“  
 S  FARNOSTÍ DRAHOTUŠE A PARTUTOVICE – FARA PARTUTOVICE 

 Termín: 18. – 24.8. 2019 * Hlavní vedoucí: P. Radomír Šidleja 
Níže uvedené informace sdílíte výhradně pro potřeby účasti dítěte na tábor, dle evropské směrnice GDPR.  

Co se týče fotografií dítěte, svůj případný nesouhlas, prosíme, písemně sdělte. Děkujeme. 
 

Jméno a příjmení: .................................................................….budoucí třída/věk:......../........ 
 

Přesná adresa: .…........................................................…...…............................................. 
......................................................................................................PSČ:………………….. 
 

 Datum narození:    Zdravotní pojišťovna   

Rodné číslo: __________________________           

 
 

Otec – Jméno a telefon:.....................................................….........................................…… 
 

Matka – Jméno a telefon.:.....................................................…...............…....................…… 
 

Jiné důležité kontakty (e.mail apod.): ....................................................................................... 


Alergie: ne / ano – na co?....................................................................................................... 
Pravidelné léky: ne / ano – jaké a kdy?..................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Plavání: výborný plavec / slabší plavec / neplavec   ---   Kolik je schopný uplavat?........................... 
Omezení ve sportu a jiné závažnější problémy:.......................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
V……………………….………… dne……………… podpis rodičů……………………………................. 
 

D   M   R     

          

D   M   R     

          


