
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou 

Uhelná 5; 460 01 Jablonec nad Nisou 

 

 
IČO: 00426083                    bankovní spojení: č. ú. 1933451/ 0100 – Komerční banka, a.s. 

                            reditelka@cck-jablonec.cz   tel. 483 356 216, 732 542 934 

 www.cck-jablonec.cz 

Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č.j. VS/1 – 20998/93 – R dne 10. června 1993,  
pobočný spolek registrovaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L39584 z 1. 1. 2014 

CCKJBC2012/02_02HAV 

 

Informace o organizaci pobytového tábora (OSS 2018) pro rodiče: 
 

 

Vážení rodiče, 

děkujeme za Vaši důvěru a níže uvádíme základní informace k pobytovému táboru Oblastní studijní 

středisko 2018, Bedřichov.  

 

Dokumentace: 

1) ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA, prosím vyplněnou naskenovat a zaslat e-mailem 

(reditelka@cck-jablonec.cz) nebo zaslat poštou, nebo osobně doručit do 31. 1. 2018 

2) INFORMAČNÍ LIST DÍTETE, prosím vyplněnou naskenovat a zaslat e-mailem 

(reditelka@cck-jablonec.cz) nebo zaslat poštou, nebo osobně doručit do 31. 1. 2018, 

v nejzazším termínu lze předat i osobně v den nástupu dítěte na akci 

3) POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE, potvrzený lékařem pro děti a 

dorost předáte společně s ostatními dokumenty v den nástupu na tábor, po skončení 

tábora Vám bude vrácen (jeho platnost je 1 rok od vydání) 

4) POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE, potvrzení vyplňuje rodič, nebo právní 

zástupce nezletilého a stvrzuje s datem nástupu dítěte na tábor, že je dítě zdravé, bez 

známek infekce. (v případě negativního vstupního filtru (nachlazení, teplota) může 

zdravotník odmítnout nástup dítěte na tábor 

5) KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, prosíme rodiče, aby předali originál 

zdravotníkovi společně s pravidelně i jednorázově užívanými léky. Děti u sebe nesmí mít 

na pobytu žádné léky (všechny budou uzavřené k podání zdravotníkem), výjimku tvoří 

diabetické pumpy, epipenové pero a akutní léky na astma, i tak o jejich držení musí být 

zdravotník informován. 

 

Příchod dětí na tábor: 

 děti se scházejí a rovněž zde tábor končí a to v sídle ČČK: 

 UHELNÁ 5, 466 01 JABLONEC NAD NISOU  

 

1) Rodiče předloží doklad o zaplacení tábora (výpis z účtu), nebo uhradí poplatek tábor v hotovosti 

v kanceláři ředitelky (2.500,- Kč) 

2) Předloží potvrzení o bezinfekčnosti (s datumem nástupu dítěte na tábor) 

3) Předají zdravotní posudek od lékaře s datem vyhotovení ne delším 1 roku 

4) Předají průkaz pojištěnce (kartička zdravotní pojišťovny) 

5) předají osobní léky (v originálním balení s příbalovým letákem) 

6) Zkontroluje se na místě přihláška dítěte na tábor a vyplněný informační list dítěte. 

 

BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ VAŠE DÍTĚ S NÁMI NA TÁBOR NEMŮŽE!!! 
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Úhrada tábora 

Cena týdenního pobytového tábora je 2500,-Kč /dítě 

Platbu tábora lze provést: 

1) v hotovosti v den nástupu dítěte na příměstský tábor v kanceláři OS ČČK 
 

2) převodem na bankovní účet a to nejpozději týden před nástupem dítěte na tábor 
pokud budete čerpat příspěvek města 500 Kč, je nutné předložit originál potvrzení ze školy, či školky v 
den nástupu dítěte na tábor (a uhradit na BU poníženou částku), pokud bude potvrzení neplatné, 
doplatíte 500 Kč v hotovosti v den nástupu dítěte na tábor. 
Variabilní symbol platby: 

201802, do zprávy pro příjemce prosím příjmení dítěte 

Číslo účtu: 1933451/0100 KB Jablonec nad Nisou 
 

3) faktura zaměstnavateli, na e-mail:reditelka@cck-jablonec.cz zašlete IČ zaměstnavatele, název 
firmy, jméno a příjmení dítěte a termín účasti příměstského tábora, popřípadě co má být ve faktuře 
uvedeno (někteří zaměstnavatelé mají přímo daná větná spojení); prosím do pole předmět ve zprávě 
napište „FAKTURA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017“ 

 

 

Průběh tábora 

Cílem celého pobytu je naučit děti hravou formou první pomoc a zároveň propojit výuku s pobytem v 
přírodě. Po celou dobu jsou děti pod dohledem mladých lidí - instruktorů, kteří mají bohaté zkušenosti jak 
s první pomocí, tak s pořádáním letních táborů a jiných akcí pro děti.  

Zároveň je naším cílem, aby si děti osvojily nejen základy první pomoci, ale také práci v různorodém 
věkovém kolektivu. 

 

Výuka se skládá ze základů anatomie člověka, výuky první pomoci a to jak teoreticky, tak poté na 
praktických modelových, maskovaných situacích, vše interaktivní a hravou formou tak, aby se děti naučili 
první pomoci a přitom se pobavili a uvolnili. Ve volném čase jsou pro děti připraveny soutěže a hry 
(především venku) a celodenní výlet s exkurzí. V rámci pobytu se setkáme i s různými složkami IZS.  

 

Sebou dětem zabalte: 

• přezuvky do chaty, pevná obuv na ven, zimní obuv, holínky 

• pláštěnka či nepromokavá bunda s kapucí,  

• sportovní oblečení, nejlépe starší, u kterého nebude vadit případné ušpinění, pokud bude chladno, 
vybavte děti teplým oblečením – zimním (i čepice, šály, rukavice) 

• psací potřeby (doporučujeme i barevné fixy či pastelky – hodí se na některé hry) 

• dostatek papíru (doporučujeme spíše blok či sešit, který je vhodný na učební poznámky) 

• hygienické potřeby, MASKU NA KARNEVAL NA KONCI OSS 

• menší kapesné (do 200 Kč) 

• baterku + náhradní baterie (vhodná je čelová baterka – tzv. čelovka) 
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• batůžek nebo ledvinku na výlety – malou láhev na pití  

• osobní prádlo, punčocháče, trička, pyžamo 

• děti si s sebou mohou vzít sladkosti, ale veškeré jídlo jim bude odebráno. „Slaďoury“ si budou moct 
vzít jen o poledním klidu. Toto opatření je nutné z hygienických důvodů. 

 

Zakázané věci: šperky, elektronika, walkmany, zábavná pyrotechnika, nedoporučujeme ani mobilní 

telefony (Za ztrátu a poškození zakázaných věcí a mobilních telefonů neodpovídáme). Ke kontaktu 

s dětmi můžete v době 19:00 – 21:00 hodin využít telefon hlavního vedoucího akce. 

 

Vzhledem k tomu, že se studijní středisko koná v horách a značné množství aktivit je v případě 
dobrého počasí spojeno s pobytem v přírodě, vybavte prosím děti dostatkem teplého oblečení.  

Jelikož budou děti nacvičovat první pomoc i na sobě samých, dejte dětem raději starší oblečení. 
 

 

Pořadatelský tým: 

 

Hlavní vedoucí akce, hlavní zdravotník:  Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK Jablonec nad Nisou,  

tel: 732 542 934, e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz;  

 

Instruktoři akce, maskéři, zdravotníci: Vendula Prousková, Eva Hoffmannová, Simona Smolíková 

  

Po bohužel i špatných zkušenostech z minulých let Vás musíme předem upozornit, že pokud se Vaše dítě 
nepodřídí řádu a chodu tábora, bude se chovat nevhodně (hrubost, úmyslné poškozování majetku, apod.), 
budeme nuceni Vás kontaktovat a dítě si budete muset odvézt na vlastní náklady a to bez nároku na 
vrácení peněz. 

 

 

Nástup a ukončení 

 nástup dopoledne 26. 2. v době od 10:00 do 11:00 v kanceláři ČČK (Uhelná 5, 466 Jablonec 

nad Nisou), kufry budou rovnou nakládány do auta 

 bydlet budeme v Penzionu Centrum, na Bedřichově (Bedřichov 211, 468 12 Bedřichov, více na 

webových stránkách http://penzion-centrum.cz/ ) 

 ukončení dopoledne 3. 3. v době od 10:30 do 11:00 opět z kanceláře ČČK.  

 

Děti si s sebou mohou vzít sladkosti, ale veškeré jídlo jim bude odebráno. „Slaďoury“ si budou moct vzít 

jen o poledním klidu. Toto opatření je nutné z hygienických důvodů. 

 

 

Děkujeme za Vaši důvěru a moc se na Vaše děti těšíme. 

Za OS ČČK Jablonec nad Nisou, 

Kateřina Havlová 
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