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VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE  
 

 
Vážení rodiče, 
    plně si uvědomujeme, že starat se o jiné děti je mnohem zodpovědnější, než starat se o děti vlastní. Proto vám přinášíme několik 
důležitých informací, které jsou z našeho pohledu důležité a významné. Jedná se o informace týkající se přímo letošního tábora, ale 
také o sdělení platná pro všechny naše akce. Prosím, přečtěte si pozorně text níže.  
 
♦ Vzhledem k charakteru areálu, zaměření tábora a tématu celotáborové hry je nutný: 

 šátek, 
 vlastní spacák, 
 karimatku či alumatku 
 fenistil gel, 

dále doporučujeme (není nutné, aby si děti dovezly do tábora vše, co je zde 
uvedeno, necháváme na vašem uvážení a zájmech vašich dětí): 

 bílé triko (nebo jinou vhodnou část oděvu) na batikování, 
 černé triko (nebo jinou vhodnou část oděvu) na savování, 

♦ Podle příslušných právních předpisů může na pobyt vašeho dítěte přispět odborová organizace, zaměstnavatel, zdravotní 
pojišťovna či sociální odbory krajských nebo obecních úřadů. Nebojte se zeptat. 

♦ Dejte dětem přiměřenou částku jako kapesné, doporučujeme 250 Kč. 
♦ Návod, jaké vybavení a kolik věcí dát dítěti s sebou na tábor, najdete na našem webu www.gaudolino.cz.  
♦ Naše sdružení je řádným členem České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz) a Unie nestátních neziskových organizací 

Olomouckého kraje (www.uno-ok.cz). 
 
Program tábora 
 Program našich táborů je založen na prolínání oddílových her a soutěží v menších či větších skupinách a celotáborové hry, jejíž 

téma je voleno tak, aby kromě zábavy poskytlo dětem i možnost setkat se s určitou historickou epochou, událostí nebo kulturním či 
společenským fenoménem. 

 Program koncipujeme tak, aby děti nejen zabavil, ale zároveň podporoval rozvoj jejich osobnosti a umožnil jim seberealizaci. Naší 
doménou jsou netradiční sporty, lanové aktivity, řemeslné a výtvarné dílny a stolní hry.  

 Program na táboře bývá velmi intenzivní a časově náročný, ale zároveň bývá sestaven tak, aby jej mohli absolvovat všichni zdraví 
účastníci s přiměřenou fyzickou a duševní námahou.   

 
Rozdělení dětí do oddílů 
 Je pochopitelné, že děti nemohou absolvovat všechny činnosti na táboře společně. Proto je žádoucí, aby byly  rozděleny  do oddílů  

o přibližně 12 až 14  členech, přičemž ideálním případem by bylo, kdyby polovinu oddílu tvořila děvčata a polovinu kluci. 
 Jelikož je náš program založen na věkových kategoriích, jsou děti na našich táborech rozděleny dle věku. Nechtějte prosím po nás, 

aby věkově odlišní sourozenci či kamarádi byli spolu v oddíle. Není to možné.  
 Při rozdělování do oddílů, za předpokladu, že se na tábor přihlásí přibližně stejný počet děvčat a hochů, není bráno v potaz 

pohlaví. Nechceme mít zvlášť dívčí a zvlášť chlapecké oddíly.  
 
Ubytování  

 Děti jsou ubytovány většinou v chatkách (případně v chatě, budově, výjimečně ve stanech). Na letošní tábor je nutné, aby si 
dítě sebou vzalo vlastní spací pytel. 

 Řada z vás má zájem, aby jejich dítě bylo ubytované s kamarádem či sourozencem. Věřte nám, že se vašim přáním snažím 
maximálně vyhovět. Ne vždy je to však možné a žádoucí. Naše táborové areály nemají tak velikou ubytovací kapacitu, 
abychom mohli uspokojit požadavky na samostatné bydlení (máme obsazena všechna lůžka a variabilita ubytování je značně 
omezena). 

 Sourozenci či kamarádi ze školy s větším věkovým rozdílem nemohou spát spolu, neboť to narušuje běžný chod oddílu a děti 
pak bývají nespokojené. Děti si velice dobře zvykají na nové (staronové) kamarády a hned po první „smutnící noci“ žádné 
problémy nebývají. Ze zkušenosti víme, že ubytování dělá větší starosti vám rodičům než dětem, kterým je to leckdy úplně 
jedno. 

 
Stravování 
 Strava na našich táborových akcích je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Zakládáme si na dobré a vydatné kuchyni. 

Myslíme si, že naše jídelníčky jsou připraveny osvědčeně a chutně. Nechceme, aby děti měly hlad!  
 
 V dosahu tábora je vždy možnost zakoupit minerálky, limonády a nepřeberné množství pamlsků. Nedávejte prosím s sebou dětem 

nepřiměřené zásoby sladkostí, pití a už vůbec ne řízečky, salámky, škvarky a kvanta ovoce. Poživatiny se při teplém počasí velice 
rychle kazí a my nemáme možnost dětem potraviny ukládat do lednic.   

00 
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Doprava 
 Doprava na tábor jev ceně pobytu – viz. informace „Jak se dostat na tábor“. Pokud Vaše dítě pojede na tábor vlakem (platí pro 

pražské děti), pak nutně potřebujeme, aby dítě mělo průkazku s fotkou a datem narození. Pokud přivezete dítě přímo na tábor 
nebo odvezete přímo z tábora, pak je přivezte ve stanovenou dobu uvedenou na bližších propozicích.  

 V přihlášce prosím nezapomeňte vyplnit způsob dopravy. 
 
Vedoucí, zdravotník, kuchařky 
 Vedoucí, kteří se dětem věnují, jsou zodpovědní a prověření lidé. V našem týmu jsou zkušení pedagogové, mladí začínající učitelé, 

studenti vysokých škol a mladí zapálení nadšenci, kteří splňují nároky kladené na oddílové vedoucí. Drtivá většina vedoucích 
absolvovala školení pro hlavní vedoucí akreditované MŠMT ČR a další akreditované kurzy (např. kurz nízkých lanových aktivit).  

 Na bezpečnost dětí dbáme po celou dobu jejich pobytu na táboře. Děti při všech činnostech nikdy nezůstávají bez dozoru.  
 Na táboře je přítomen kvalifikovaný zdravotník a každému dítěti je sjednáno po dobu pobytu základní úrazové pojištění v rámci 

kolektivní pojistky sjednané Českou radou dětí a mládeže u Generali pojišťovny, a. s. 
 Kuchařky, které získáváme z řad pracovnic školních jídelen, i pomocný personál jsou proškoleni dle platné legislativy pro 

zotavovací akce a veřejné stravování.  
 
Zdravotní a hygienické podmínky 
 Při předání dítěte u autobusu (nebo i v táboře) musíte zároveň odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti (lze jej nahradit 

aktuálním dokumentem JPP) a prohlášení o bezinfekčnosti společně s očkovacím průkazem a kartou zdravotní pojišťovny (v obou 
případech je preferována kopie!). 

 Bere-li vaše dítě pravidelně léky a je-li potřeba, aby bylo, zejména menší dítě, kontrolováno, vložte léky do obálky, popř. krabičky, 
na kterou napište jméno dítěte a jak často by mělo dítě léky brát; zároveň nahlaste tento fakt při předání dítěte u autobusu nebo při 
osobním předání. 

 Po účastnících tábora požadujeme zdravotní stav odpovídající charakteru letního tábora. Pokud má vaše dítě nějaké významnější 
zdravotní omezení, lze jej vzít jen po domluvě předem! Pokud má vaše dítě zdravotní problémy a vy je zatajíte – uvědomte si, že  
v prvé řadě škodíte vašemu dítěti. U táborů vyžadujeme potvrzení od pediatra ne starší jednoho roku!   

 Každé dítě, ale i dospělý člověk, který jede na naši akci, by si měl uvědomit, že pokud před akcí přišel do styku s nakažlivou či 
přenosnou chorobou, nemůže na tábor nastoupit. Na každý tábor je nutné vypsat „prohlášení o bezinfekčnosti“, které je 
součástí závazné přihlášky a potvrzujete jej v den nástupu na tábor. Bez tohoto prohlášení vaše dítěte s sebou nemůžeme vzít.  

 Stejně tak není možné nastoupit na tábor v případě zavšivení!!! Prosím prohlédněte před odjezdem dětem hlavu. Věřte 
nám, že je lepší děti odvšivit doma, než je v táboře vystavovat posměchu ostatních táborníků a poslat děti domů! 
Nechtějte po nás, abychom místo přípravy zajímavého programu prohlíželi dětem hlavy a místo sladkostí a odměn pro 
děti nakupovali odvšivovací přípravky! Této situaci jsme byli vystaveni opakovaně  
(i loni) a chtěli bychom se toho napříště vyvarovat. 

 Klíšťata, mušky či komáři jsou všude – doporučujeme vybavit děti přípravky proti nim. Naše zásoby repelentů v táborové lékárničce 
jsou omezené. 

 
Nenavštěvujte děti na akci 

 Děti se dobře adaptují na kolektiv a jakékoli zásahy zvenčí nejsou pro ně vhodné. Věřte dětem, že vydrží pár dnů bez vás. I 
když na chvíli pomůžete sobě i jim, o to těžší bývá loučení. Nehledě na ostatní děti, kterým pak bývá líto, že jejich rodiče za 
nimi nepřijeli. Z hygienických důvodů vás též nemůžeme pustit do prostoru tábora. Místo návštěv raději dětem pište. 

 Adresa tábora: Dětský tábor Krystal, 788 01 Oskava. 
 

Proč nebrat mobil na tábor 
 Komunikace s dětmi prostřednictvím mobilu je v zásadě ideální věc, ale ne vždy. Účast na táboře je takovou malou zkouškou 

samostatnosti. Myslíme si, že dítě je schopno tábor bez mobilu přežít. Což nám potvrzuje i to, že většina dětí s sebou mobil nemá. 
Z řady zkušeností víme, že zavolání rodičů sice potěší, ale zároveň i vyvolá vzpomínky, někdy i pláč, ale hlavně touhu po domově.  
Každé dítě má právo při problémech zajít za vedoucím, zdravotníkem či hlavním vedoucím; a pokud je problém závažnějšího rázu, 
pak se s vámi ihned spojíme. Program na našem táboře je prakticky nonstop, takže mobil zůstává často v neuzamčené chatce. 
Mobil je ještě pořád poměrně drahá věc a zodpovědnost dětí je někdy minimální nebo žádná. V případě ztráty či zničení nemáme 
zájem projednávat kdo, jak a proč škodu způsobil.  

 Možná se vám to v dnešní době bude zdát zvláštní, ale v areálu tábora je signál velmi slabý a některé sítě operátorů nejsou 
k dispozici vůbec.  
 

 Nechtějte po nás, abychom v těch málo chvílích klidu běhali s dětmi po kopcích a neustále jim dobíjeli baterku v mobilu (v chatkách 
nejsou funkční zásuvky).  

 
Proč nebrat na tábor ani notebooky, DVD přehrávače aj. 
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 Platí vlastně to, co je uvedeno výše. Program na našem táboře jede prakticky nonstop, takže tyto přístroje zůstávají často  

v neuzamčené chatce. Pokud má vaše dítě strávit prázdniny s notebookem či koukáním na filmy, není pak lepší mu místo pobytu 
na našem táboře zakoupit novější model či přikoupit nový film a nechat ho v klidu doma?! 

 
Jak tedy s dětmi komunikovat 
 Je to jednoduché. Pište, pište, pište! Pro děti není nic lepšího, než když jim přijde pohled s oblíbeným zvířátkem či postavičkou 

nebo dopis. Malým dětem, které neumí číst, dopis rád přečte sourozenec, kamarád nebo oddílový vedoucí. Věřte nám, že dětem 
se na táboře lépe usíná s pohlednicí pod polštářem, než s SMSkou v mobilu u staršího sourozence. 

 Dále vás prosíme, abyste skrze telefony nás vedoucích s dětmi mluvili jen v nejnutnějších a závažných případech. Táborový život 
je pestrý a každý máme spoustu práce v jiné části tábora, lesa či města. Dát vám dítě ihned k telefonu je prakticky nereálné. Pokud 
nám či dětem potřebujete něco sdělit, nejlepší doba pro zavolání je kolem podávání oběda a večeře.     

 
Jak nám můžete pomoci  
Naše sdružení nepřipravuje jenom tábor, ale i řadu akcí pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Proto se na vás obracíme se žádostí  
o podporu naší činnosti. Existuje řada možností, jak nám pomoci a pokud byste si vybrali některou z následujících možností, velice by 
nám to v naší práci pomohlo: 

1. Nabízíme vám možnost umístit reklamu vaší firmy či podniku na našich akcích, případně na plakátech, na webu, na 
táborových tričkách atp.  

2. Přivítáme jakýkoliv finanční sponzorský dar. Můžeme vám vystavit doklad či smlouvu. 
3. Nemohla by nám vaše firma či známí nějak materiálně pomoci (např. poskytnutím papírů, tužek, reklamních a dárkových 

předmětů, sanitárního materiálu či potravin aj.)? 
4. Řada z vás má doma věci, které už nevyužíváte, a na tábor by se mohly hodit (např. sportovní a turistické věci, prostěradla, 

hry, hračky, puzzle, skládačky, hlavolamy, knihy, nádobí, nářadí apod.).                                                                                                 
Pokud byste měli zájem o spolupráci, prosím, ozvěte se nám! Děkujeme! 
 
Jak můžeme pomoci my vám 
Naše sdružení je schopno vytvořit vám „akci na klíč“. Záleží na domluvě, vašich požadavcích  a našich možnostech. Ať už to bude 
akce pro firmu, třídu vašich dětí, partu spřízněných rodin, skupinu dospělých lidí či malé děti. Jsme schopni naučit vás obrovské 
množství karetních a deskových her, zahrát si s vámi tradiční i netradiční sporty, připravit pro vás program na nízkých lanových 
aktivitách, připravit pro vás seznamovací akce, uchystat pro vás výtvarné a řemeslné dílny, přichystat program do místnosti, do přírody 
i do města. Vlastníme sportovní materiál a vybavení, řadu stolních her, výtvarných potřeb, kostýmů a dalšího potřebného vybavení. 
Pokud byste měli o naše služby zájem, neváhejte nás kontaktovat. Domluvíme se.  
 
 
Vážení rodiče,  
     neberte výše uvedená slova a věty jako nějaké omezování vašich práv nebo práv vašich dětí nebo jako nějaké výmysly pro 
zlepšení našeho pohodlí při práci pro děti. Za těch bezmála dvacet let, co tuto práci děláme, máme dostatek důvodů, proč na 
některých věcech lpíme a vyžadujeme je nebo je alespoň doporučujeme. Nic z toho není samoúčelné. Svět kolem nás se mění rychle, 
děti zase tak moc ne. A to je dobře... 
     Vše, co na táboře děláme, děláme s nejlepším vědomím a svědomím. Snažíme se o to, aby byly děti maximálně spokojené a aby 
se k nám rády vracely. Máme za to, že se nám to snad daří.  
     Děkujeme vám za pochopení, ochotu nám pomoci, podporu našich aktivit a těšíme se na vaše děti! 
 
Jakýkoliv další dotaz vám rádi zodpovíme. 
 
Petra Komínková, v. r.  
hlavní vedoucí tábora, petka.k@gaudolino.cz, tel. 777 651 844 či 739 329 920 
a tým vedoucích a dalších pomocníků: 
Eliška Romaněnková & Jiří Vykydal & Ondřej Pohajda & Nikola Vysloužilová & David Němeček & Anežka Vincourová & Michal Vočka 
& Evelína Koptišová & Petra Vočková & Jitka Nečková & Jiří Vychodil & Veronika Sochorová& Martin Špitt & Viktorie Shrotterová & 
Milan Sadil & Jiří Urbášek & Stanislav Svoboda 

 
Tuto část přihlášky si můžete ponechat! 


