Tábor Manětín 2021 – AKTUÁLNÍ INFORMACE K 18. 7. 2021
PROSÍME ČTĚTĚ DŮKLADNĚ CELOU DVOJSTRÁNKU – DŮLEŽITÉ!!!
Co budeme vyžadovat na účastnících tábora za POTVRZENÍ:
a) Národní certifikát (Certifikát EU Covid-19) o absolvování RT-PCR
vyšetření napřítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
(nesmí být starší 72 hodin) V NAŠEM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT PCR TEST
PROVEDEN NEJDŘÍVE VE ČTVRTEK 12. 8. V 10:00 hodin
ZAJISTĚTE SI JIŽ NYNÍ TERMÍN NA PCR TEST, KTERÝ JE ZDARMA A
JE PLACEN ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.
b) Národní certifikát (Certifikát EU Covid-19) o provedeném očkování proti
onemocněnícovid-19, přičemž:
a. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
b. od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu uběhlo podle SPC nejméně 14 dní

c) Národní certifikát (Certifikát EU Covid-19) o prodělaném onemocnění
covid-19, přičemž u účastníka tábora uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní.

Antigenní test není dostatečný, JE NUTNÝ PCR TEST!!
NUTNO VYPLNIT NOVÉ: Písemné prohlášení zákonného zástupce
dítěte AKTUALIZOVANÉ K 18. 7. 2021
Storno poplatek v případě předčasného ukončení tábora z důvodu potvrzeného
výskytu nákazy COVID-19 se bude odvíjet od vynaložených a již spotřebovaných
nákladů na provoz tábora k okamžiku jeho ukončení.
PŘÍJEZD NA TÁBOR:
-

-

OPĚT SE NEBUDE ORGANIZOVAT HROMADNÁ DOPRAVA AUTOBUSEM Z
HOLÝŠOVA. Všechny účastníky musí přivézt na tábor rodiče nebo jiná
zodpovědná osoba.
Příjezd je stanoven na neděli 15. 8. 2021 mezi 10:00 a 11:30.

-

V souladu s aktuálně platnými hygienicko-protiepidemickými opatřeními
stanovenými pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 vydané
Ministerstvem zdravotnictví ČR proběhne u všech účastníků vstupní lékařská
prohlídka (měření teploty, zběžná vizuální kontrola).

-

Apelujeme na rodiče, aby na tábor nepřiváželi děti, které mají zvýšenou
teplotu či respirační onemocnění.
Rodiče nebudou vpuštěni do prostoru tábora – předání dětí proběhne na louce
před táborem. Vedoucí a instruktoři dětem rádi pomůžou s ubytováním a
vybalením věcí.

-

ODJEZD Z TÁBORA:
-

Závěrečné vyhodnocení se bude letos konat za účasti rodičů od 18:00 hodin.
Odjezd je stanoven na čtvrtek 26. 8. 2021 mezi 18:30 a 20:00, případně si
můžete děti vyzvednout v pátek 27. 8. mezi 9:00 a 11:00.
Datum, kdy si účastníka tábora vyzvednete, nám prosím sdělte při příjezdu na
tábor.
Roušky na táboře nosit nebudeme, v případě nutnosti poskytneme dítěti
jednorázovou ústenku.

Z hygienických důvodů na tábor NEBUDE MOŽNÉ přivézt vlastní jídlo a pití (sladkosti
či jiné dobroty, které mají děti standardně v krabičkách nebo několik balíků minerálek).
V současné době nevíme, zda bude možné v rámci návštěvy sprch v Manětíně zakoupit
dobroty, tak stejně jako vloni chystáme pojízdnou táborovou prodejnu. Proto
doporučujeme dětem mírně navýšit kapesné ☺ Neposílejte dětem ani balíky s jídlem.
Dopisy či pohlednice jsou samozřejmě vítané ☺ Vzhledem k tomu, že do sprch se chodí
do města, přibalte dětem s sebou 2 respirátory. Děkujeme.
Adresa tábora: Letní dětský tábor Holýšov v Klenotech, 331 62 Manětín
(na dopisy nezapomeňte uvádět jméno dítěte)
Děkujeme moc za Vaši spolupráci. Věříme, že vše hravě zvládneme a jako každý rok si
tábor parádně užijeme ☺
Hlavní vedoucí:

Martin Pytlík – ŘEPA - tel. 702 213 681
Zástupce hlavního vedoucího: Jan Laksar – SAXÍK – tel. 775 961 341
Hospodář tábora:
Zdravotnice

Alena Burianová – BURÁK - tel. 603 783 250
Miroslava Polanská – MIRKA
Olga Reiserová – OLÍ
Hana Žáčková – BÍĎA

