Mateřské centrum K.Vary, z.s., Kollárova 17, 360 09 K.Vary, IČ: 497 55 692

TÁBOROVÝ ŘÁD
Náplní Příměstského tábora je nejen zajistit-pohlídat děti v pracovní době rodičů, ale také, a to
především, zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou programovou
nabídkou, trochou sportu, vzdělávání i kultury a nácvik tábornických dovedností a znalostí.
Účastníkem tábora je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené s realizací tábora: děti, vedoucí,
instruktoři, praktikanti, dobrovolníci, kuchařka, zdravotník.
Ve všech prostorách a prostranství, kde probíhá tábor je zákaz kouření.
Rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program může být
změněn dle rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí, únavě dětí,…).
O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři (většinou lektorky MC, učitelky,
maminky na MD), studenti, dobrovolníci.
Sraz účastníků je mezi 7°° a 8°° hodinou, předání dětí zpět rodičům mezi 1630 a 17°° hodinou. Po
dohodě je možno předání dětí i v jiný čas (před 7°° hodinou).
V případě celodenního výletu návrat i po 17°° hodině, vždy však po dohodě s rodiči.
Každý den bude zakončen rozpravou na druhý den a úklidem.
Tábor probíhá ve čtyřech turnusech viz program. Mateřské centrum přebírá za děti odpovědnost
v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.
Pro všechny účastníky je připraveno 3x denně stravování – dopolední přesnídávka, v poledne teplý
oběd (polévka, hlavní chod), odpolední svačinka. Pokud se pojede na celodenní výlet, není
zajištěno teplé jídlo.
Po celou dobu pobytu na táboře je všem účastníkům zajištěn dostatečný přísun tekutin, ať se budou
nacházet přímo v MC nebo na kterémkoliv výletu.
Součástí programu je i polední klid.
Táboru se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní
problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do vlastní péče.
V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník či proškolený
instruktor, při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižené dítě bude
přepraveno do nemocnice. Oddílový vedoucí - instruktor o zranění ihned vyrozumí hlavního
vedoucího, zdravotníka a rodiče dítěte. S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen
být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, který uvedl v přihlášce. V případě
nedostupnosti předloží předem podepsaný souhlas od obou rodičů o případném ošetření jejich
dítěte.
V případě nevolnosti jiného účastníka tábora než je dítě (vedoucí, kuchařka..) bude nejprve
vyrozuměn hlavní vedoucí a zdravotník. Při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první
pomoc a postižený bude přepraven do nemocnice. Informace o situaci bude předána blízké osobě
postiženého.
Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a souvisí
s dítětem (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem,…)
Pokud bude nepřítomnost dítěte delší jak 3 dnů (z důvodů nemoci či z jiných závažných důvodů),
bude rodičům na základě prokazatelných skutečností vrácen účastnický poplatek ve výši 30 %
neabsolvovaných dnů tábora z celkové zaplacené částky.
Zaplacením účastnického poplatku se rodiče zavazují dodržovat tento táborový řád, s kterým byli
seznámeni.

V Karlových Varech dne 16.2.2016

