Provozní řád
příměstského tábora pro předškolní
děti
Prostor plus o.p.s.
Sídlo: Na Pustině 1068, Kolín 2
IČ: 265 94 633
Tábor je určen pro děti ve věku 4 – 8 let.
Provozní doba tábora: pondělí až pátek, 7:45 – 16:30 hod., v závislosti na
programu, po předchozí dohodě s rodiči, může být doba upravena.
Zázemí: jurta v oplocené zahradě, Pobřežní ul., Kutná Hora
Kontakt:
Koordinátor – Mgr. Lucie Sádlová (skolka@prostor-plus.cz, tel: 606 032 266)
v průběhu tábora – hlavní vedoucí tábora (tel.: 720 992 417)
Důležité informace a dokumenty:
1. posudek lékaře (rodič vytiskne a nechá potvrdit obvodním lékařem dítěte,
posudek odevzdá vedoucímu první den tábora). Potvrzení je platné jeden rok, po
skončení tábora jej dostane rodič na vyžádání zpět.
2. potvrzení o bezinfekčnosti (rodič vytiskne a odevzdá vedoucímu první den
tábora)
3. rodič podepíše souhlas s provozním řádem příměstského tábora
4. kopie kartičky pojištěnce odevzdá rodič také první den tábora
Průvodci a táboroví vedoucí
Mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání, při práci s dětmi uplatňují zásady
„Respektovat a být respektován“, přírodní pedagogiky a
environmentální výchovy. Průvodci mají kurz první pomoci zaměřený na děti
předškolního věku.
Cena
Cena za příměstský tábor je 1990,- Kč (1800,- Kč v případě, že je dítě zapsané k
docházce i ve školním roce), zahrnuje program včetně výletů a případných vstupů,
obědy a pitný režim.
Svačiny (dopolední i odpolední) jsou donesené z domova.
Předávání a vyzvedávání dětí, omlouvání, osoby zmocněné k převzetí dítěte
Předávání a vyzvedávání dítěte:
Rodiče a případně další osoby uvedené v denní docházce předávají dítě v
prostorách zahrady v Pobřežní ulici od 8:00 do 8:30, vyzvedávání dítěte probíhá od

15:30 do 16:00. Čas i místo může být změněno pouze v případě výletu a rodiče se
tuto skutečnost dozví minimálně 1 den dopředu.
Rodič předání a převzetí dítěte stvrzuje podpisem do denní docházky.
Dochvilnost při předávání je nezbytná pro zajištění programu tábora.
Převzetí dítěte: dítě nepřijmeme (a to bez náhrady), pokud nebude adekvátně
vybaveno a pokud bude jevit známky onemocnění (více viz zdravotní stav dítěte).
Osoby zmocněné k převzetí dítěte
Rodič nebo jeho zákonný zástupce zapíše do táborové docházky seznam osob
oprávněných k vyzvedávání dítěte.
Omlouvání dítěte, STORNA
V případě nepředpokládané absence dítěte na táboře je třeba co nejdříve dítě
omluvit, a to na telefonu 606 032 266 (před zahájením tábora), 720 992 417 (v
průběhu tábora).
Storno poplatky
60% storno – v případě nemoci dítěte – oznámeno před nástupem na tábor
(vyžadujeme potvrzení od lékaře)
Z ostatních důvodů a v den nástupu na tábor činí storno poplatek 100% uhrazené
částky.
Zdravotní stav dítěte
O zdraví dítěte pečuje především zdravotník tábora.
Rodiče jsou při převzetí dítěte informováni o závažných událostech z průběhu dne
(úrazy, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu na táboře (teplota, zvracení,
bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí
dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou
taktéž okamžitě telefonicky informováni.
Rodiče jsou povinni informovat vedoucí o všech známých alergiích u dítěte (také na
bodnutí hmyzem).
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto
symptomů:
· zvýšená teplota
· kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
· zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
· průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
· bolest v uchu
· bolest v oblasti břicha
· bolest při močení
· vši
· v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)
Stravování
Dopolední svačiny zajišťují rodiče. Do batůžku na dopolední program v lese je
třeba sbalit dopolední svačinu a láhev s pitím, jak je dítě zvyklé. Nedoporučujeme
potraviny, které podléhají rychlému kažení z důvodu tepla (jogurty, salámy apod.)
Jídlo ke svačině je třeba vhodně zabalit (např. do svačinové krabičky) popřípadě ho

zbavit zbytečných obalů, aby se minimalizoval odpad, který děti musí nést z lesa
nazpátek.
Oběd a pitný režim
Obědy budou podle programu dovezené nebo připravované na místě, v obou
případech bezmasé. V případě potřeby bude dítěti doplněna láhev s pitím.
Odpolední svačinu zajišťují rodiče. Při ranním příchodu na tábor odpolední svačinku
dáte do košíku. Svačiny jsou poté skladovány v lednici.
Co s sebou do tábora:
Rodič každý den před předáním dítěte nastříká dítě repelentem proti klíšťatům a
v případě potřeby natře krémem proti slunci!
 dětský batůžek, doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem
 batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím, krabičku se svačinou, pláštěnku,

náhradní ponožky, látkové kapesníky, šátek
 oblečení dle aktuálního počasí, pokrývku hlavy
 pevnou obuv, sandálky s pevnou špičkou, boty do vody
 tašku opatřenou cedulkou se jménem s náhradním oblečením (především spodní
prádlo a ponožky, holínky a případně další obuv), karimatku, spacák – tyto věci
budou celý týden v jurtě
Bezpečnostní pravidla:
 děti se pohybují pouze v dohledu vedoucích a dodržují jejich pokyny
 děti nesmí v lese sbírat a jíst žádné plody a rostliny
Rodiče souhlasí se zveřejněním fotografií z tábora za účelem prezentace
činnosti Školky v zahradě, Prostor plus, o.p.s.
Doporučujeme sjednat si na dobu tábora úrazové pojištění.

