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Provozovatel tábora:
Termíny táborů:

ČTU T. K. Toulavý vítr p.s.
stálý tábor:
29. 6. 2019 – 13. 7. 2019
2 800 Kč (cena pro členy ČTU)
putovní tábor: 14. 7. 2019 – 20. 7. 2019
1 500 Kč (cena pro členy ČTU)
Adresa stálého tábora: LT Uragán, pošta Benešov nad Černou, 382 82

V následujících bodech Vás seznámíme se základními pravidly a doporučeními, která je třeba dodržovat.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte vedoucího tábora.

1. BALENÍ
 Nechte balit věci do batohu své děti. Jenom na ně dohlédněte, zda mají vše potřebné ze seznamu na
přihlášce. Připomínáme, že důležité jsou gumovky, funkční pláštěnka a baterka. U všech věcí se
přesvědčte, že dětem jsou a že jsou opravdu použitelné. Vhodné je všechno podepsat, děti mají problém
poznat své vybavení (nejen oblečení) a po prvním sušení přibývají kousky, které „nikomu nepatří“ stejně
jako na konci tábora máme několik nových ešusů, hrnečků a příborů. Počet zavazadel zredukujte na jediný
batoh, který je možné nést na zádech.
Pokud dětem sbalíte batoh, z 90 % neví, co kde mají a leckdy ani netuší, co všechno s sebou vezou.
Větší počet zavazadel se špatně nosí, děti je snadno někde zapomenou a mnohdy se k nim ani nehlásí.
 Na stálý tábor NEPŘIBALUJTE ŽÁDNÉ JÍDLO ani jiné laskominy.
Cesta na tábořiště trvá cca 1 hodinu. Po příjezdu se již děti normálně stravují (5x denně).
Potraviny pak zůstávají zapomenuty v batozích, brzy plesniví a také narušují jídelníček splňující přísně
hygienické požadavky.
 Pro stálý i putovní tábor platí ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ A JINÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
Taktéž cennosti a větší obnosy peněz nemají smysl.

3. NÁVŠTĚVY
 Návštěvě je vyhrazena pouze sobota 6. 7. od 13:00 do 17:00, proto je třeba se dostavit v určený čas.
Rodiče přijíždějící v jiný čas narušují běh tábora a může se stát, že jejich dítě bude hrát hru mimo
tábořiště.
 Bez výjimky nebudeme děti s návštěvami pouštět z okolí tábora.
Děti jsou po celý tábor zabrány do legendy a neradi bychom je z ní na návštěvní den vytrhávali.
Naopak bychom rádi zapojili rodiče, aby se mohli podívat, jak tábor funguje, jak se dětem daří a co hrají.
Taktéž to není možné z hygienických důvodů.
 NEVOZTE dětem NEÚMĚRNÉ množství sladkostí a pamlsků. Za rozumné považujeme přivézt nějakou
buchtu, ovoce atd., které budou přijaty v kuchyni, rozděleny všem a zahrnuty do jídelníčku. Rodiče a
příbuzní nesoucí tašky a koše plné dobrot budou muset tyto nechat v autech a odvézt si je zpět domů.
Děti se pravidelně 5x denně stravují dle pečlivě připraveného jídelníčku, který musí splňovat
přísné hygienické normy. Po týdnu na táboře si děti na tento režim přivyknou a jakýkoliv zásah
nevhodných jídel je naprostou pohromou pro jejich žaludek. Netrestejte své děti a respektujte prosím toto
pravidlo. Seznamte s ním i další případné návštěvy.
 NEVOZTE dětem kompletně nový šatník, nejste pokojová služba 
Děti se o sebe dokáží postarat samy, dokonce si i vyprat. Akorát jim chybí motivace, pokud počítají
s tím, že jim všechno špinavé někdo odveze a přiveze komplet čisté. Navíc se velmi lehce může stát, že se
nové věci do batohu prostě nevejdou a těžko se pak balí.
 Všechny návštěvy při příjezdu podepíšou čestné prohlášení o bezinfekčnosti, kterým potvrdí, že
v posledních 3 týdnech nepřišly do kontaktu s infekčním onemocněním.
Vzhledem k charakteru tábora a jeho zázemí je zbytečné riskovat komplikace s rozšířením nějaké
virózy nebo infekce. Bude lepší, když se na vás bude dítě těšit o týden déle, než aby spolu s dalšími přišlo
o zajímavý program po zásahu hygienické kontroly.

Chceme dětem ukázat přírodu a život bez zbytečné techniky, o které mnohdy ani netuší, že se bez
ní obejdou. Dochází pak také k narušování táborové hry a celkové atmosféry, nehledě na to, že může
dojít k jejich poškození či ztrátě. Na tábor je možné se kdykoliv dovolat vedoucímu, popřípadě se vám
ozve v naléhavých případech (zranění apod.).
 Peněz na stálý tábor maximálně 200 Kč na pohledy, známky případně baterie apod. Na putovní tábor
300 – 500 Kč na pohledy, známky, drobnosti a některé vstupy.
Není nutné dávat dětem velké peněžní částky. Vše potřebné je již v ceně tábora, děti pak jenom
zbytečně utrácí. Navíc na stálém táboře nejsou žádné příležitosti k nákupu jiných věcí.

2. ODJEZD
 Na místo srazu s sebou přineste potřebnou dokumentaci tj. část „C“ s podpisem ne starším 3 dnů,
„posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nebo škole v přírodě“, léky
zabalené v igelitovém sáčku spolu se jménem a dávkováním, kopii zdravotní průkazky. Taktéž jsou
dobré kopie zdravotního a očkovacího průkazu.
Zabalením léků zjednodušíte přebírání zdravotní dokumentace od všech účastníků.

VEŠKERÉ DALŠÍ DOTAZY A NEJASNOSTI:
Daniel „Komín“ Domin
Zavadilka 2124
370 05 České Budějovice
DOTAZY OHLEDNĚ FAKTUR A PLACENÍ:
Jan „Čepi“ Vaněček
mobil: 777 618 055
e-mail: cepi@toulavyvitr.cz

e-mail: oddil@toulavyvitr.cz
mobil: 777 081 744
web:
http://toulavyvitr.cz

