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MILÍ RODIČE, KAMARÁDI A PŘÍZNIVCI!
Nabízíme Vám již XV. ročník letního tábora v malebné oblasti Beskyd v obci Ostravice. Po celou
dobu pobytu bude běžet celotáborová hra na motivy oblíbené knihy a úspěšného filmu:
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
„Alenku čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na zahradní slavnosti na její počest
požádá o ruku bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za
králíkem v saku a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce. Bílý králík záhy zmizí
do králičí nory a Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne a ocitne se v kruhové
místnosti s celou řadou dveří. Poté, co najde lahvičku s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že
se zmenší, a koláč, na kterém je napsáno „Sněz mě“, po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří
jedněmi z dveří projít a ocitá se v ohromujícím a fantastickém světě...“
Určitě si také dosyta užijeme okolní krásné podhorské přírody, čeká nás spousta zábavných her na
louce, hřišti, v klubovně, lanovém centru i v lese, hromada báječných aktivit a napínavých soutěží.
Tábor je vhodný pro samostatné děti školního věku (1-9.tř. ZŠ). Kapacita je omezena na 56 dětí
(4 věkově smíšené oddíly).
Bližší informace o táborovém pobytu, o nás a bohatou fotodokumentaci z minulých akcí najdete na
našich webových stránkách www.eico.cz. Po celou dobu tábora bude opět fungovat táborové online zpravodajství na adrese http://tabor.eico.cz/, takže se denně pohodlně na internetu můžete
dozvědět čerstvé zprávy, vše o aktuálním dění na táboře a bodování soutěží, můžete zkontrolovat své
potomky na fotografiích vždy z předchozího dne a zaslat jim krátký pozdrav mailem.
TERMÍN:
Zahájení pobytu je v neděli 4.8. 2019 obědem, ukončení pak v sobotu 10.8. 2019 snídaní.
UBYTOVÁNÍ:
Horský hotel Liptov, Ostravice č. 01272, 739 14 Ostravice
2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (koupelna + WC), velká jídelna, klubovna, hřiště,
bazén, ohniště.
Akce probíhá v rekreačním středisku vyhrazeném výlučně pro pobyt dětí našeho tábora. U dětí je
vždy stálý dozor oddílových vedoucích a instruktorů. Naši vedoucí mají dlouholeté zkušenosti
v organizaci dětských aktivit a práci s dětmi, po celou dobu pobytu je přítomen zdravotník.
STRAVA:
5x denně pestrá, vyvážená a chutná strava s možností přídavků, pitný režim zajištěn po celý den.
CENA:
3.600,- Kč za dítě
Vážíme si Vaší přízně, a proto jsme pro děti, které s námi již byly na táboře v loňském roce, příp. se
loni zúčastnily našich víkendových pobytů, připravili slevu ve výši 100 Kč, tj. 3.500,- Kč za dítě
s nárokem na slevu. Tento bonus platí také v případě přihlášení více sourozenců na stejný tábor pro
každé z dětí. Slevy se nesčítají.
V ceně pobytu je zahrnuto: doprava autobusem na tábor a zpět, příprava a zajištění programové
náplně pobytu, strava a ubytování, náklady na dozor vedoucích a zdravotníka, věcné odměny pro
výherce soutěží, veškerý materiál pro rukodělné činnosti a hry, projížďky na huculských koních
(v případě příznivého počasí), nízké překážky v lanovém centru, výlety, správa táborového webu.
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DOPRAVA:
Doprava je zajištěna po trase Klimkovice městský úřad – Ostrava Poruba Tesco – Ostravice
chata Svoboda a zpět objednaným autobusem. Nástupní místo Klimkovice bude zajištěno pouze
v případě, že z něj pojede alespoň 10 dětí (po uzávěrce přihlášek budete včas vyrozuměni, jak to
vypadá a odkud se jede). Místa srazu účastníků a přesná doba ranního odjezdu a poledního návratu
budou upřesněny mailem všem přihlášeným do 30.6.2019 a budou rovněž zveřejněny na stránkách
www.eico.cz.
ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:
Vyplňte elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na tomto linku ve všech požadovaných kolonkách.
Při správném odeslání Vám kopie přihlášky obratem přijde na Vámi uvedený mail. Toto není
závazným potvrzením přijetí dítěte na tábor, informace o předběžné rezervaci místa spolu s údaji
k platbě Vám bude zaslána do 3 dnů osobním mailem. Do turnusu budou účastníci závazně řazeni
podle data přijetí platby až do naplnění kapacity tábora, tj. 56 dětí, přihlášky došlé následně
evidujeme pouze jako náhradníky (budou upozorněni mailem).
Závazná rezervace místa Vám bude potvrzena mailem po přijetí zálohy / celé platby na náš
bankovní účet. V případě zálohové platby je místo dítěti rezervováno do 15.6.2019, kdy je potřeba
doplatit zbývající částku.
Konečná uzávěrka přihlášek je 31.5.2019 nebo do zaplnění kapacity tábora, tj. 56 přihlášených dětí.
Tábor se koná při min. počtu 30 dětí. Při nižším počtu zájemců Vám bude nabídnut náhradní
program (jiný tábor), příp. Vám bude vrácena plná cena poukazu.
PLATBA:
Zálohu za pobyt ve výši 1.500,- Kč za dítě je nutno uhradit nejpozději do 15.5.2019. Vzhledem
k velkému zájmu o tábor doporučujeme zaplatit zálohu co nejdříve. Doplatek je nutno následně
uhradit do 15.6.2019. Je rovněž možno provést celou platbu najednou.
Platbu je možné provést:
• platbou z Vašeho účtu na účet pořadatele tábora:
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 231208036 / 5500
Jako variabilní symbol prosím uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR (např.
15042011), pokud platíte za více dětí nebo sourozenců, platbu proveďte naráz pod jedním VS,
např. nejstaršího z dětí, vy i my ušetříme za poplatky, děkujeme).
Do poznámky k platbě prosím uveďte jméno dítěte a text Tábor Alenka.
• fakturou (využití FKSP apod.):
V takovém případě je nutná předešlá písemná či mailová objednávka (PREFERUJEME!) na mail
info@eico.cz od organizace, která platbu následně provede, faktura bude zaslána obratem.
STORNO PODMÍNKY:
A) V případě doložené nemoci dítěte v termínu odjezdu na tábor účtuje pořadatel jednorázový
storno poplatek ve výši 500,- Kč (potvrzení lékaře je nutno doložit nejpozději v den nástupu).
Zbylá částka bude vrácena na váš účet.
B) Při zrušení účasti dítěte do 15.6.2019 je zaplacená částka vratná po odečtení manipulačního
poplatku 200,- Kč za náklady pořadatele.
C) Při zrušení účasti do 1.7.2019 vracíme 50 % ceny, později se zaplacená částka nevrací (výjimka
viz bod A), můžete však za dítě poslat náhradníka, předem nás o změně prosím informujte.
Při předčasném odjezdu dítěte z tábora se nevyčerpaná částka nevrací.
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ORGANIZAČNÍ INFO:
Bližší informace a podrobné pokyny k táboru Vám budou zaslány mailem do 30.6.2019 a budou
rovněž zveřejněny na stránkách www.eico.cz.
Děti, které s námi jedou na tento tábor opakovaně, zůstávají i pro další roky ve stejných oddílech
(kolejích). Nově příchozí jsou rozděleni „Moudrým kloboukem“ tak, aby síly do soutěží a her byly
v oddílech vyrovnané, proto není vždy možné vyhovět všem přáním, děkujeme za pochopení.
Nicméně převážná většina aktivit probíhá společně se všemi oddíly najednou, takže děti nemusí mít
obavy, že by se s kamarády neviděly. Ubytovány společně v pokojích mohou být i děti z různých
oddílů, rozdělení do pokojů proběhne v autobuse cestou na tábor a vždy přihlížíme k přání dětí.
Při nástupu na tábor prosím odevzdejte vedoucímu v obálce se jménem dítěte:
• ORIGINÁL či KOPII průkazky zdravotní pojišťovny
• posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře (vzor viz další strana)
POTVRZENÝ dětským lékařem. Posudek je možno použít i v jiném formátu či dříve vydaný,
např. pro školu v přírodě, lyžařský výcvik, sportovní soustředění apod., ne však starší jednoho
roku (do doby ukončení tábora).
U vedoucího při nástupu na tábor a předání dítěte na místě podepíšete Prohlášení o bezinfekčnosti.
Bez těchto dokumentů NEMŮŽE být dítě na tábor přijato!
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dítěte dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit
formou e-mailového oznámení na adresu info@eico.cz. Tento souhlas je nicméně pro účast dítěte na
táboře nezbytný. Pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem
k nemožnosti pobyt realizovat postupováno podle bodů B a C storno podmínek.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR), a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Zasláním e-přihlášky na tábor udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů,
svůj výslovný souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v e-přihlášce, konkrétně:
• jméno a příjmení přihlašovaného dítěte, jeho datum narození a bydliště (za účelem jednoznačné
identifikace dítěte)
• název a číslo zdravotní pojišťovny, u níž je přihlášené dítě pojištěno a údaje o zdravotním stavu
přihlášeného dítěte (za účelem poskytnutí příp. nutné zdravotní pomoci)
• jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, jeho telefon a e-mail, příp. tytéž údaje pro další
kontaktní osobu (za účelem zasílání informací k organizaci našich pobytů a příp. nutného
kontaktu během tábora).
Veškeré údaje poskytované formou e-přihlášky, které jsou citlivého charakteru, jsou zpřístupněny
pouze osobám k tomu oprávněným v nezbytném rozsahu. Shromažďované údaje slouží pro registraci
účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.
KONTAKTY:
Eko-info centrum Ostrava z.s., Brandlova 6, 702 00 Ostrava
www.eico.cz, info@eico.cz, Vendula Kotyzová  607 970 187, Ivana Mariánková  737 505 288
Pokud jste na tomto informačním listu nenašli něco, co by Vás zajímalo, zavolejte nám, napište,
pošlete e-mail!
Těšíme se na Vás! ☺
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:
.………………………………………………..............................………………………………
datum narození:
.………………………………………………..............................………………………………
adresa místa trvalého pobytu:
.………………………………………………..............................………………………………
Část A) Posuzované dítě k účasti na letním táboře
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) *)
.………………………………………………..............................………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

ANO - NE*)

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) .………………………………………………...................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) .……………………………………….
d) je alergické na .………………………………………………..............................…………...
.………………………………………………..............................………….…………………..
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)
.………………………………………………..............................………………………………

datum vydání posudku

podpis, jmenovka lékaře

razítko zdravotnického zařízení
*) Nehodící se škrtněte.
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