
 

POSLEDNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED ODJEZDEM !!!    

„Tábor, který žije 2019“ 

 
(nutně dát přečíst rodičům) 

   

Vážení klienti CK Agentury H+H,   

   

zasíláme vám, poslední poštu před táborem, ve které, najdete ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ, které vyplníte v den odjezdu na tábor. Toto potvrzení se odevzdává u 
vedoucího dopravy - (PLATÍ JAKO JÍZDENKA). Nezapomeňte si sebou vzít průkaz 
zdravotní pojišťovny. Průkazka se neodevzdává vedoucímu dopravy. Prosíme, o 
podrobné přečtení dalších níže důležitých informací.   
   

INFORMACE O ODJEZDECH:   

Město    Místo srazu    Čas srazu   Odjezd   

Ostrava   Nádraží Ostrava-Vítkovice,U Nádraží 1097/27   9. 30   10. 00 

Praha   Hlavní vlakové nádraží u informací ČD   5. 15   6 . 24  

Olomouc   Hlavní vlakové nádraží u ČD centra   7. 45   8 . 46  

Brno   Hlavní vlakové nádraží u ČD centra   6. 00   7 . 06  

 Po příjezdu vlakem bude připravena doprava autobusem do tábora u 
vlakového nádraží Ostrava - Svinov.   

 Všude vás čekají naši delegáti, kteří mají šátek a tričko CK. Dopravu 
nelze platit na místě!   

 Ve vlaku budou delegáti s dětmi po celou dobu až do příjezdu na 
tábor.   

 Dopravu nelze doobjednat na místě!   

 Není možné přistupovat do vlaku mimo místa srazu! (za tyto klienty 
nepřebíráme odpovědnost)    

   

Návraty jsou:  

Město    Místo příjezdu   Čas návratu   

Ostrava   Nádraží Ostrava-Vítkovice,U Nádraží 1097/27   cca 11. 45  

Praha   Hlavní vlakové nádraží u informací ČD     15. 39 

Olomouc   Hlavní vlakové nádraží u ČD centra   13. 15 

Brno   Hlavní vlakové nádraží u ČD centra   14. 50 

   

VLASTNÍ DOPRAVA NA TÁBOR  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Z DŮVODU REKONSTRUKCE MOSTŮ PŘED VJEZDEM DO TÁBORA, NENÍ 
POVOLENA VLASTNÍ DOPRAVA! ŽÁDÁME VÁS O POCHOPENÍ DANÉ SITUACE 
A DÍTĚ PŘEDEJTE NA HLAVNÍM SRAZU V OSTRAVĚ – VÍTKOVICÍCH. 
DĚKUJEME. DĚTI NEBUDOU PŘÍMO V TÁBOŘE ODBAVENY! 

 

Potvrzení o účasti na táboře   

Někteří klienti vyžadují potvrzení o účasti v letním táboře z důvodu finančního 
příspěvku organizace. Toto potvrzení vystavíme účastníkům na přání v táboře  
(poslední den). Pozor! Po táboře budeme tato potvrzení vystavovat až v měsíci říjnu.   
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ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ (PROSÍME, RESPEKTUJTE)   

po mnoha zkušenostech s mobilními telefony, vydala CK Agentura H+H interní 
nařízení, které zakazuje používání mobilních telefonů na letním táboře. Tento zákaz 
se velice osvědčil a mnozí rodiče nám poděkovali. Nedošlo k žádným krádežím!   
Odůvodnění:    

1. V minulosti došlo ke krádeži mnoha mobilních telefonů mezi dětmi a do této 
doby se nepodařilo tyto krádeže vyřešit.   

2. Docházelo k neustálému narušování průběhu programu vzhledem k četným 
telefonním vyzváněním. Děti přes mobil zveličují své problémy a dochází ke 
zkresleným informacím.   

Pevně věříme, že tento interní zákaz bude pro naše účastníky tábora paradoxně 
příjemným zpestřením letní rekreace a účastníci poznají kouzlo dopisů a nerušený 
tábor. V případě porušení tohoto zákazu, nebudeme brát zřetel na jakékoliv ztráty 
a krádeže mobilů a za ztracené mobily neručíme! Veškeré informace o stavu dětí 
a jiné získáte na našich telefonních linkách níže uvedených.    
   

Zdravotnická prevence (užívání léků)    

Samozřejmě máme na táboře zkušený zdravotní personál. Pokud dítě užívá nějaké 
léky, bez kterých se neobejde, a potřebujete, aby na správné podávání dohlédl 
zdravotník, dejte léky do balíčku, kde popíšete jak je má zdravotník dítěti podávat. 
Tento balíček ať dítě odevzdá přímo zdravotníkovi na táboře.    
   

Vši – v poslední době se všeobecně vyskytují velmi často!    
PROSÍME, ZKONTROLUJTE DĚTI PŘED NÁSTUPEM DO TÁBORA! Děti prochází 
již 1. den lékařskou prohlídkou. V případě nalezení vší, bude dítě na vlastní náklady 
zasláno ihned domů. 

   

Zvracení na táboře   

Podle zkušeností víme, že velmi často dochází u slabších jedinců ke zvracení 
účastníků. Tento jev je většinou způsoben jednotnou stravou, teplotními výkyvy a v 
neposlední řadě rota viry, které jsou v poslední době velmi agresivní. Veškeré tyto 
případy pečlivě sledujeme, ale je nutné účastníky psychicky připravit na možnost 
vzniku nevolnosti. Popisovaný druh zvracení - nevolnosti jsou většinou dvoudenní 
záležitostí s tím, že průběh bývá vždy naprosto stejný, zvracení a vysoké teploty. 
Příznaky a samotný průběh nevolnosti odezní stejně rychle, jako přijde. Důvěřujte v 
tomto případě vedení tábora, které vždy informuje v případě vzniku jak lékaře, tak i 
okresní hygienickou stanici při větším výskytu. V případě, že by účastník prošel těmito 
problémy, automaticky informujeme telefonicky rodiče (pouze závažnější průběh). Od 
roku 2013 se tyto problémy téměř vůbec neobjevily. Je nutno dítě poučit o stravovacích 
procesech.    

   

Chladné počasí   

Nepodceňujte výkyvy počasí v dnešní době! Vybavte dítě teplým oblečením (nikdy není 
na škodu)! Mnohdy se stává, že rodiče toto podcení a to je velmi špatně. Dnes teplotní 
rozdíl 20 stupňů během dvou dnů není žádnou výjimkou. Doporučujeme i náhradní 
deku či spacák, pakliže prognóza počasí nebude optimistická. V extrémních případech 
máme prostory, které využíváme pro účastníky ve stanech.   

   

Toaletní papír na táboře   

Na táboře mají děti neustále k dispozici toaletní papír. Velmi často se však stává, že 
toaletní papír účastníci házejí celé role do záchodové mísy nebo spotřebují množství, 
které je neúměrné. Proto doporučujeme přibalit jeden toaletní papír pro pocit jistoty. 
(tento toaletní papír účastník samozřejmě nemusí použít)   
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Zákaz návštěv na táboře   

Jak jsme zmiňovali v prospektu (PROHLÁŠENÍ NA PŘIHLÁŠCE) není povolená 
návštěva dětí na táboře a to z několika důvodů:   
   

1. Menší děti pokud vidí návštěvu jiných účastníků u brány následně velmi 
teskní a celá práce, kterou účastníkům věnujeme se mnohdy po těchto 
návštěvách vrací na začátek.   

2. Dále nejsou návštěvy povoleny z hygienických důvodů, aby nebyla 
zavlečena viróza – infekce.    

3. Také z kapacitních důvodů není možné akceptovat tyto návštěvy.    
   

Pochopitelně z vážných rodinných důvodů či zdravotních, návštěvy umožníme. Tyto 
návštěvy je nutné telefonicky ohlásit předem a v každém případě se musí uskutečnit 
mimo bránu tábora.   

   

Co si vzít s sebou na tábor  Rozhodně nezapomeňte na KARNEVALOVÉ 
doplňky na letos na téma - VLASTNÍ FANTAZIE.   

Po zkušenostech víme, že velmi často rodiče vypraví své dítě na tábor nedostatečně 
vybavené. Chybí pláštěnky, nepromokavé boty, teplé oblečení pro případ 
chladného počasí (hlavně účastníci bydlící na stanech toto podceňují) dále 
sáčky na špinavé oblečení, seznam věcí důležitý pro menší účastníky, aby mohl 
odpovědný vedoucí zkontrolovat, zda dítě na táboře nic nezapomnělo. CK Agentura 
H+H neručí za ztracené oblečení, které děti ponechají na výletě a jinde.  

Doporučujeme v tomto případě především menší účastníky velmi náležitě poučit, aby 
si na své věci dávali pozor. Nezapomeňte na teplé oblečení! Účastníci, kteří jedou 
do stanů si mohou přibrat i náhradní spacák (doporučujeme). Po příjezdu je 
nutno mít po ruce pokrývku hlavy (čepice apod.) NUTNÉ! Nedávejte dětem 
drahé věci a předměty (zlato, značkové oblečení, elektroniku atd. za tyto CK 
agentura H + H neručí)   

   

Krádeže peněz na táboře a prevence   

Každý účastník si nepochybně přiveze na tábor vlastní peníze za, které si nakupuje 
své oblíbené nápoje, upomínkové předměty, sladkosti a jiné. Je naší povinností vás 
upozornit, že bohužel velmi často děti neumějí s penězi zacházet a dochází ke ztrátám 
peněz, krádežím mezi účastníky. V tomto případě je nutné poučit dítě o tom, aby si své 
peníze vždy pečlivě schovávalo i před svými nejbližšími kamarády. CK Agentura H+H 
v žádném případě nenese zodpovědnost za ztrátu či krádež peněz v případě, že zloděj 
není přistihnut při činu. Prosíme, věnuje pozornost tomuto bodu.  Také je vhodné u 
menších dětí poradit, kam si své peníze uschovají. Doufáme, že letos budou účastníci 
obezřetnější.   
   
Menstruace   

Na táboře již mnohokrát došlo k tomu, že dívky, které menstruovaly, neuměly řádně 
dodržovat hygienická pravidla a byli jsme nuceni tyto dívky individuálně poučit. 
Doporučujeme si o tomto problému pohovořit. Dále je nutné počítat s tím, aby dívky 
měly dostatečnou zásobu menstruačních vložek. V případě, že na táboře dívka 
prochází tímto poprvé, je možné si zakoupit hygienické potřeby v místním stánku. 
(taktéž ve zdravotnickém středisku tábora jsme na tuto situaci připraveni).   
   

Zákaz natáčení na táboře   

Z důvodu ochrany programové náplně tábora před konkurencí je striktně zakázáno na 
táboře natáčet videokamerou. Focení je povoleno.    
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Nedůvodná hysterie   

Z důvodu odloučení dítěte od rodičů někdy dochází k tomu, že některé děti zveličují 
své naprosto nepodstatné problémy natolik, že rodiče toto automaticky řeší příjezdem 
na tábor, kde zjistí, že dítě je naprosto v pořádku. Prosíme, vždy napřed konzultujte 
problém dítěte na našem telefonním čísle s odpovědnou osobou, která se bude snažit 
objektivně vzniklý problém vyřešit. V případě, že dítě je opravdu nezvládnutelné sami 
automaticky kontaktujeme rodiče.    
   

Pitný režim   

Na táboře je po celý den k dispozici pití zdarma, které je odebíráno z várnic. 
Doporučujeme z hygienických důvodů, aby si každý účastník vzal svou pitnou láhev, o 
kterou by se sám staral. Hrníčky, které jsou pro pitný režim vyhrazeny, si často děti 
nemyjí a tak je možný přenos infekčních chorob. Samozřejmě že odpovědní pracovníci 
za pitný režim neustále zodpovídají a sledují jeho hygienický průběh. V táboře platí 
zákaz pít vodu z jiných zdrojů. (potok, atd..)    
   
Strava   

Na táboře je po celý den k dispozici jednotná strava a to šestkrát denně. Je nutno 
upozornit na to, že v souvislosti s jednotnou stravou není v naší moci docílit to, aby 
všem účastníkům strava chutnala. (někomu chutná řízek a někomu nechutná koprová 
omáčka). Přesto si myslíme, že strava na táboře je vynikající a pro méně vybíravé 
účastníky naprosto výborná. V místním občerstvení si je možné koupit nad rámec plné 
penze viz. ceník sladkosti, jiné nápoje, párek v rohlíku atd. Občerstvení je otevřeno 
mimo stravovací dobu vždy s náležitým časovým odstupem. (přesto doporučujeme dítě 
poučit o kombinaci jídel). Bezlepkové a jiné diety na táboře NEPOSKYTUJEME! 
   
   

   

Zrušení tábora z důvodu kouření, nekázně atd. – předčasný odjezd domů 
Prosíme, respektujte tyto podmínky, které jste podepsali. V případě, že dítě bude 
přistiženo při požívání alkoholu, kouření, požívání drog, šikaně a krádežích – bude 
okamžitě zrušen pobyt dítěte na táboře! Na táboře platí v tomto ohledu velmi 
přísná pravidla!    
   

Závěrem – důležité!   

Na našem táboře je pravidlo, že klient (dítě) je vždy na prvním místě.  Prosíme vás, 
abyste naučili své dítě, aby případnou nespokojenost okamžitě řešit s vedoucím tábora 
či vedoucím oddílu. Je naší povinností vše vyřešit přímo na táboře. (po skončení 
rekreace je již pozdě). Cílem je spokojenost klientů.    
   
Kontakty     

Mobil (non-stop): 774 370 137 - volejte pouze v nutných případech!  

 

Adresa: R.S. Ondrášek  (nezapomeňte uvést jméno dítěte)   

Turzovská 559 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

   

Pevně věříme, že „Tábor, který žije!“ bude pro Vás nejlepším zážitkem léta!!!   

Těšíme se!  CK Agentura H+H s.r.o.     
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