SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR FALCON 2020 – „Space Quest“
aktualizováno 20.5.2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEZNAM DOPORUČENÉHO OBLEČENÍ A VĚCÍ
Při přípravě věcí mějte na paměti zásadní věc.....děti jedou na tábor, čili věci se můžou ušpinit, zničit či jinak znehodnotit
v rámci aktivit! Dejte proto dětem opravdu praktické věci jak na hry do terénu (vhodné na umazání), tak na běžné nošení
a případně jedno hezčí na diskotéky, bude-li to Vaše dítko vyžadovat.

COVID-19 INFORMACE !!! (vycházíme z informací a situace k datu 13.5.2020)
Účastí Vašeho dítěte na LT Falcon v aktuální zdravotní situaci, ve které se ČR
nachází, berete na vědomí, že i přes veškerou snahu LT Falcon a střediska, dodržet
instrukce Ministerstva zdravotnictví ČR dle vydaného manuálu se zachováním
smyslu tábora a hratelnosti her, může dojít k virové nákaze táborníka a je třeba
s touto kritickou variantou opravdu počítat. Žádné z opatření, která musíme
dodržovat, není 100% zárukou ochrany. Pokud chcete mít 100% záruku, že se
táborník účastí na LT Falcon nenakazí virem COVID-19, doporučujeme ho odhlásit
z tábora co nejdříve. Děkuji za pochopení, jménem LT Falcon, Obelix.
S sebou:
- bílé triko pro vytvoření táborového trika.
- vlastní ručník + 1x rouška na každý den = 11ks + vlastní cestovní dezinfekce (pokud máte možnost)
Dále pak doporučujeme tyto věci (dle osobních potřeb pro 10 dní):
holínky a pláštěnka
dostatečné množství triček s krátkým rukávem, trička s dlouhým rukávem
krátké kalhoty
šusťáková souprava
tepláky v dostatečném množství
věci na spaní (spíše teplejší pyžamo, či tepláky na spaní)
teplý svetr, lehký svetr
ponožky na každý den (není možnost přeprání), teplé ponožky na spaní
pokrývka hlavy (nejlépe kšiltovka či šátek)
pevná obuv na turistiku, sportovní zavazovací obuv, lehká obuv – pantofle, přezůvky
plavky, potřeby na opalování (krém, podepsaný mazací repelent proti hmyzu, sluneční brýle), pro neplavce
křidélka či kruh
spodní prádlo (pro děvčata kalhotky na každý den), kapesníky (spíše papírové)
hygienické potřeby, ručníky (včetně osušky na koupaliště)
batoh na výlet, láhev na pití, baterku
kapesné dle uvážení, v táboře je možnost zakoupit cukrovinky a limonády a jiné drobnosti
velký pytel či tašku na špinavé prádlo
V případě první korespondence dejte dětem alespoň 2 poštovní známky na dopis (popř. pohled), dále pro
zkrácení poledního klidu knihu, karty nebo hudební nástroj (flétna, kytara) apod.
Dokumenty k odevzdání před odjezdem u autobusu zdravotníkovi (v případě individuální dopravy ve středisku) :

BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ NELZE DÍTĚ NA TÁBOR U AUTOBUSU PŘEVZÍT!!!
bezinfekčnost
prohlášení ošetřujícího lékaře MUSÍ BÝT NOVÉ z 2020
zdravotní (očkovací průkaz)
průkaz pojištěnce, lépe však jeho kopie
podepsané léky (pokud dáváte samotné platíčko prášků, tak také
to podepsat)

Upozornění pro rodiče (rozdíl mezi bezinfekčností a potvrzením od lékaře):
Potvrzení od lékaře:
PRO ROK 2020 JE TŘEBA NOVÉ AKTUÁLNÍ POTVRZENÍ z roku 2020
- vydává ošetřující lékař dítěte, že je dítě způsobilé zúčastnit se zotavovací akce (LT), potvrzení platí po dobu 2 let od
vystavení, pokud lékař neurčí jinak (neuvede datum platnosti) nebo se zdravotní stav nezmění. Lze použít jakékoli
potvrzení tohoto charakteru například ze školy v přírodě s datem ne starším než 2 roky k datu odjezdu z tábora.
Bezinfekčnost:
- vypisuje rodič v den odjezdu, že je dítě schopno se výjezdu zúčastnit z hlediska zdravotního, nemá žádné onemocnění,
infekci, či jiná skrytá zranění a nemoci neumožňující mu pobyt na táboře mezi dětmi a účastnit se programu.

DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – DŮKLADNĚ PROČTĚTE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedoporučujeme dávat dítěti mobilní telefon ani další elektroniku (CD přehrávač, apod.). V případě jeho ztráty či
poškození vedoucí LT nenesou žádnou odpovědnost.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANIPULAČNÍ POPLATKY-ZDRAVOTNICTVÍ: v případě, že Vaše dítě bude ošetřeno ve zdravotnickém zařízení, dostane
vystavenou fakturu na své jméno a rodiče jsou povinni tuto částku uhradit bezprostředně po příjezdu a obdržení faktury
(v případě, že nějaké poplatky budou vyžadovány, ze strany zdravotnického zařízení).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOHU TÁBORNÍKOVI VOLAT ČI HO NAVŠTÍVIT?
PRO ROK 2020 – NÁVŠTĚVY ZAKÁZÁNY !!!
Návštěvy na LT NEDOPORUČUJEME, vyvolává to stýskání u ostatních dětí.
Pokud možno nevolejte svému dítěti na tábor. U zejména menších dětí pak dochází opět ke stýskání.
A pokud už musíte svému dítěti volat, vždy ho povzbuzujte, motivujte. Takové stýskací dítě může dojít až tak daleko, že si
začne vymýšlet nemoci, bude si Vám třeba stěžovat na jídlo apod (osobní zkušenost) a nakonec byl v 99% případů
problém jen ve stýskání a zbytečně si tak táborník kazil pobyt a přidělával nám starosti.
TÁBORNÍK VÁM VOLAL DOMŮ, ŽE MÁ PROBLÉM, CO DĚLAT?
Pokud bude táborník volat Vám, že má nějaký problém, který by normálně měl řešit s vedoucím, čemuž je učíme a
nabádáme, aby se nebáli nám svěřovat, ale zejména ty mladší děti jsou stydlivé a bojí se za námi s problémem přijít,
určitě mě kontaktujte – Obelix, hlavní vedoucí, na telefonu viz níže - doporučuji napsat SMS se stručným nástinem
problému (například „ volal mi syn Pepa Vopršálek, nějaký problém s kamarády, šikanují ho“ nebo „ syn brečí, chce
domů, víc nevím“…) a já vám, jakmile budu moci, obratem zavolám. Pokud by to bylo akutní, rovnou volejte (pokud bych
nebral telefon, nejsem u telefonu. Pokud bych telefon típnul (nestává se) a bylo to opravdu akutní, zavolejte hned znovu,
pro mě to bude signál, že je do důležité a nestrpí odklad a hovor přijmu)
Nejčastější příklady, kdy táborník volá domu s problémem:
- je mu v noci zima = středisko rádo poskytne přikrývku navíc, stačí nahlásit vedoucímu
- nechutná mu = víc příklad text výše stýskání... stane se ale někdy, že dítě něco konkrétního nejí, pokud to včas nahlásí
(ráno mají jídelníček na nástěnce), operativně vyřešíme náhradní stravu.
- něco se dítěti ztratilo = viz táborový řád níže...věc prošetříme v rámci možností, za osobní veci dětí však neručíme
- chce domů = důvody mohou být různé, nejčastěji však stýskání nebo neshoda s kamarády či pod. V tom případě nám
dejte info proč chce dítě domů, pokud tedy řekne proč a pokusíme se věc otočit k lepšímu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTNÍ INFORMACE
Adresa LT:
Telefonní spojení:

RA Pod Jedlovou, Osada Jedlová 14, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Bc. Michaela Kučerová, hlavní vedoucí 604 614 081
Miroslav „Obelix“ Lochman, zástupce hl.v. 724 882 505

e-mail:
Příklad zprávy:

falcon@ddmdecin.eu (nezapomeňte uvést CELÉ jméno dítěte do PŘEDMĚTU zprávy!!)
Komu:
Předmět:

falcon@ddmdecin.eu
moje prdelka Pepík Novák

Informační zpravodaj z tábora:

Najdete na www.ddmdecin.eu/zpravodaj
FACEBOOK - www.facebook.com/letnitaborfalcon
(pokud nebudou žádné technické problémy, Vaše e-maily předáváme dětem každý den, nezasíláme však
e-maily od dětí z LT na Vaše adresy). Dále prosíme o omezení zasílání fotografií a zbytečně barevných e-mailových příloh,
tiskneme pouze černě.

POKYNY K ODJEZDU LT FALCON 2020
Cena poukazu:

ODJEZD na LT:

LT Falcon - 1.běh – 4200 Kč
LT Falcon - 2.běh – 3800 Kč

8.7. – 18.7. 2020
2.8. – 12.8. 2020

a) autobusem z Děčína-sraz v 14:30 na KOMENSKÉHO náměstí Děčín

Ti co pojedou individuálně:
- do tábora bychom měli dorazit cca 16:00, zdravotní dokumentaci
převezmeme hned po příjezdu
b) individuální doprava - ve středisku buďte cca 16:00, pokud nebude
problém, v tento čas bychom měli dojet. ČEKEJTE PŘED STŘEDISKEM!
Příjezd z LT:

a) autobusem do Děčína Komenské nám. – v cca 14:00 na stejné místo, jako byl
odjezd
b) individuální doprava – táborníka si vyzvedněte nejpozději do 12:45 v den
odjezdu z tábora (poslední den) nebo dle předchozí domluvy (všichni s
individuálním odjezdem budou obvolání a odjezd dítěte bude upřesněn)

V případě, že mé dítě odhlásím nebo nenastoupí na tábor či v případě svévolného předčasného odvozu z
tábora z jiných než zdravotních důvodů, vratná část zaplaceného poukazu za pobyt se bude řídit pravidly
uvedeným v přihlášce na tábor.
Kdo byl s námi loni na táboře, dostal dokumentaci v krásném obalu zapínacím, bude fajn, pokud ho opět
použijete, urychlí to odbavení ;) Děkujeme
Upozornění: nedoporučujeme dávat dítěti mobilní telefon či další cenné předměty či větší obnos peněz.

Všechny dokumenty jsou či budou ke stažení na našich stránkách
http://www.ddmdecin.eu/dokumenty/
TÁBOROVÝ ŘÁD
1. MOBILNÍ TELEFONY – důrazně doporučujeme nedávat dítěti na tábor mobilní telefon.
- spojení dítě - rodič zejména u nováčků pomocí mobilního telefonu je nejčastější příčinou stýskání a předčasných odjezdů z
tábora.
2. KRÁDEŽE a ZTRÁTY MEZI DĚTMI – v případě zjištění krádeže mezi dětmi – peníze, cennosti, vybavení. bude událost v rámci
možností pracovníky tábora vyšetřena. Pokud se bude jednat o závažnější případ, jsou rodiče obratem informováni.
- v žádném případě však vedoucí neručí za věci, které si děti s sebou přivezou. V době hromadného odchodu z tábora jsou
všechny chatky uzamykány.
3. KAPESNÉ – dětem je umožněno vložit si kapesné, které budou mít sebou, k vedoucímu, který za něj převezme
odpovědnost a pomůže zejména mladším dětem s ním hospodařit během celého tábora
4. FYZICKÝ A PSYCHICKÝ STAV DÍTĚTE – svým podpisem stvrzujete, že jste uvedli veškeré zdravotní problémy dítěte a zejména
upozornili na případné psychické problémy nebo události, které by mohli negativně ovlivnit pobyt dítěte na táboře (úmrtí v
rodině na které dítě reaguje citlivě, rozchod rodičů apod). Čím více je vedoucí informován, tím lépe může s dítětem
komunikovat.
5. ODVOZ DÍTĚTE NA OŠETŘENÍ – pokud je nutné dítě dopravit na vyšetření nebo ošetření do nemocnice a
situace není natolik vážná, aby bylo nutné volat rychlou záchrannou službu, je nutné, aby dopravu dítěte zajistil jeho zákonný
zástupce či kontaktní osoba, uvedené na přihlášce, nebude-li zák. zástupce k zastižení.
6. CHOVÁNÍ DĚTÍ A BEZPEČNOST – první den jsou děti seznámeny s táborovou základnou, táborovým řádem,
způsobem stravování, ubytováním a vším, co souvisí s táborovým režimem zejména z hlediska bezpečnosti.
Svým podpisem přihlášky berete na vědomí, že v případě závažného vědomého porušení táborového řádu dítětem, může být
dítě z tábora vyloučeno bez nároku na jakékoli vrácení uhrazené platby za táborový pobyt!

Smluvní ujednání
1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte rodiči provozovateli tábora, přičemž provozovatel tábora je po
smluvenou dobu povinen se o dítě starat, k čemuž je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí.
2. Rodiče jsou povinni provozovatele upozornit na všechny podstatné okolnosti důležité k řádné péči o dítě a zaplatit
provozovateli dohodnutou cenu. ÚČASTNÍK, KTERÝ NEBUDE MÍT DO 15.ČERVNA 2020 ZAPLACEN CELÝ POBYT, NEBUDE
NA TÁBOR PŘIJAT! Standardní termín uhrazení celého pobytu je do konce května 2020.
3. Beru na vědomí, že jsem své dítě závazně přihlásil na výše uvedený pobyt, v případě neúčasti je nutno
provést odhlášení účastníka písemnou formou na email falcon@ddmdecin.eu nebo osobně v DDM.
4. Storno poplatky:
ČERVENEC
odhlášení do 15.6. 2020 - vrácení uhrazené částky v plné výši
odhlášení mezi 16. - 30.6. 2020 - storno poplatek 500 Kč (bez ohledu na důvod odhlášení)
odhlášení mezi 1.7. - 7.7. 2020 - storno poplatek 1000 Kč (z důvodu nemoci/úrazu a doložení lékařského potvrzení pouze
500 Kč)
odhlášení v průběhu tábora 8.7. - 10.7. 2020 - vracíme 100 Kč za každý nezapočatý zbývající den pobytu - jen z důvodu
úrazu/nemoci
odhlášení mezi 11.7.-12.7. 2020 - je bráno jako předčasný odjezd
*Při odhlášení do 7.7. 2020 najdete-li za sebe náhradníka, vracíme celou uhrazenou částku
SRPEN
odhlášení do 15.6. 2020 - vrácení uhrazené částky v plné výši
odhlášení mezi 16.6. - 20.7. 2020 - storno poplatek 500 Kč (bez ohledu na důvod odhlášení)
odhlášení mezi 20.7. - 1.8. 2020 - storno poplatek 1000 Kč (z důvodu nemoci/úrazu a doložení lékařského potvrzení pouze
500 Kč)
odhlášení v průběhu tábora 2.8. - 10.8. 2020 - vracíme 100 Kč za každý nezapočatý zbývající den pobytu - jen z důvodu
úrazu/nemoci
odhlášení mezi 11.8.-12.8. 2020 - je bráno jako předčasný odjezd
*Při odhlášení do 1.8. 2020 najdete-li za sebe náhradníka, vracíme celou uhrazenou částku
5. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu.
6. V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných závažných důvodů lze uplatnit nárok na

vrácení poměrné části nákladů za ubytování a stravu po konečném vyúčtování tábora viz STORNO poplatky. Opakované
závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady zákonného zástupce.
7. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte pro potřeby DDM Děčín IV dle Směrnice o zpracování osobních
údajů a postupech jejich zabezpečení, která je na www.ddmdecin.eu nebo k nahlédnutí v DDM Děčín a se zpracováním
zdravotnické dokumentace zdravotnickým pracovníkem na táborech, odborných soustředěních a pobytech pořádané DDM
Děčín. Zároveň souhlasím s pořizováním a užitím fotografického a video záznamu k propagačním účelům souvisejících s
akcí.
Souhlasím s možností testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, v průběhu konání pobytu,
existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví.
8. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře, nebo případná hospitalizace v nemocnici, souhlasím s dodatečnou úhradou
lékařských poplatků.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postřehy a doplňující info (ZEJMÉNA PRO NOVÉ TÁBORNÍKY):
- není dobré psát v dopisech zvláště menším dětem například „hrozně se mi po tobě stýská, chybíš nám, už aby jsi byl
doma.....apod“....u menších stýskavých dětí to pak vyvolává velký stesk po domově a méně si pak užívají tábor. Lepší je
malé děti podporovat „...je super že to zvládáš, jsem na tebe pyšná, věřím že se ti tam líbí, jaké hrajete hry?....“
- každý den, většinou ve večerních hodinách, se budeme snažit dávat na web www.ddmdecin.eu do Táborového
zpravodaje info a foto případně s videem z uplynulého dne nejpozději do 48 hodin (pokud budeme mít prodlení, prosím
nevolejte nám :), doplníme zprávu jakmile to půjde, nejspíš jsme měli „fofr“ nebo může být výpadek internetu)
- na tábor není třeba brát si nějaké speciální vybavení jako ešusy, příbory apod. Ve středisku je kompletní servis jak stravy
tak ubytování, čili chatky mají kompletní povlečení včetně polštářů a peřin.
- je dobré dát dítěti baterku pro noční táborové hry.
- nedoporučuje se mobilní telefon a už vůbec ne notebooky, tablety apod, přístup k internetu není dětem poskytnut a ve
větším počtu dětí nikdy nevíme, kdo se rozhodne si tyto technické hračky z jiné chatky "půjčit" a nikomu o tom neříct a
takovéto situace jsou pak velmi nepříjemné na šetření.
- oblečení je dobré volit v dostatečném množství na týdenní pobyt, počítat s ušpiněním - takže nedávat dítěti nové či
značkové věci na hry. Může mít něco "hezčího" pro případ diskoték a večerních programů v zásobě. Důležitým doplňkem
jsou holínky či nepromokavá obuv + pláštěnka pro případ dešťů. To bývá největším nedostatkem ze zkušeností. Věci jinak
do tepla, do chladna.
- pokud dítě ovládá nějakou dovednost, například umí hrát na flétnu nebo triky s nějakou hračkou apod a bude se chtít
předvést, určitě si vše potřebné může vzít sebou a ukázat to na některém z například večerních programů.
- nebojte se říct u autobusu při prezenci vše o dítěti, co bychom měli vědět, aby byl pobyt Vašeho dítěte co nejlépe
zajištěn (například noční pomočování - budit v noci apod.). A nejde jen o zdravotní potíže ale i sociální, související s jeho
fungování v oddíle, skupině a vůbec s pobytem na táboře . Čím více budeme moci informovat naše oddílové vedoucí o
Vašich dětech, tím více dokáží zajistit spokojený pobyt Vašeho dítěte na našem táboře.
- moje dítě není nikde vyfoceno, jak to? Bude to z toho důvodu, že většina fotografií se dělá spontánně dle situace a
pokud zrovna Vaše dítko před fotoaparát neskočí nebo se nechce fotit, pak s tím moc neuděláme :) Není v silách
fotografa si ohlídat, zda má vyfoceny již všechny děti a to zejména při hře. Vždy se snažíme o to, aby bylo vyfoceno
maximum.
- moje dítě má na fotce holínky a přitom je to foceno za krásného počasí. Proč vedoucí neohlídá správnou obuv? Stává
se, že na začátku hry prostě prší nebo se jde mokrým úsekem a v tom případě děti nasazují holinky. A někdy se stane, že v
polovině hry vysvitne sluníčko a je hezky. Stejně tak je to i s oblečením. Počasí ještě neovládáme, ale pracujeme na tom :)

