Seznam dokumentů a doporučených věcí na letní tábor s výukou AJ
A: DŮLEŽITÉ – nutno odevzdat při příjezdu na tábor
1) NOVĚ platí pro každého účastníka povinnost se při příjezdu na tábor prokázat
potvrzením o splnění jedné z následujících podmínek:
•
•
•
•

2)

3)
4)

potvrzení o negativním PCR test ne starší než 7 dní (z odběrového místa),
potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 72 hodin (z odběrového místa),
potvrzení o očkování (nejdříve však 22. den od aplikace první dávky),
osvědčení o prodělaném onemocnění potvrzené od lékaře (ne před více než 180 dny).
Posudek o zdravotní způsobilosti (viz příloha) – Ministerstvo zdravotnictví doporučuje zajistit
aktuální, tj. letošní posudek. I nadále ale platí, že posudek má platnost po dobu dvou let od data
vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte (§9 zákona č.
258/2000 Sb.). S posudkem z loňského roku Vás tedy samozřejmě na táboře přijmeme. Doporučujeme
také si udělat jeho kopii, abyste jej případně mohli použít i na jiné akce.
Potvrzení o bezinfekčnosti (viz příloha) podepsané od rodičů s datem nástupu na tábor.
Čestné prohlášení (viz příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,
podepsané od rodičů s datem nástupu na tábor.
GDPR – souhlas s pořízením fotografií/videí (viz příloha)

5)
6) Kopie průkazky zdravotní pojišťovny
7) Osobní léky (Užívá-li dítě léky nebo je alergické, sdělte to prosím zdravotníkovi/hlavní vedoucí

tábora. Všechny osobní léky označte štítkem se jménem dítěte a dávkováním. Je také ve Vašem
zájmu, abyste podrobně informovali zdravotníka o případných a stávajících zdravotních problémech
Vašeho dítěte.)

Upozorňujeme, že bez potvrzení o negativním testu/prodělání nemoci/očkování, čestného
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, platného posudku o
zdravotní způsobilosti a potvrzení o bezinfekčnosti nemůžeme účastníka na tábor
přijmout!
B: Doporučený seznam věcí
• Alespoň 7x ochrana dýchacích cest na 1 týden (např. respirátory FFP2, KN95, nanoroušky)
• Česko – anglický slovník
• Psací potřeby a sešit
• Sportovní a turistické oblečení + sportovní a turistická obuv (i náhradní)
• Sportovní obuv se světlou podrážkou vhodná do tělocvičny
• Přezůvky (pantofle)
• Holinky a pláštěnka
• Plavky
• Šátek (na táborové hry)
• Pytel na špinavé prádlo
• Plastová láhev + plastový hrníček na pití
• Hygienické potřeby

•
•
•
•
•
•
•

Ručník a osuška
Menší batoh na výlety
Sluneční brýle a krém na opalování
Repelent proti hmyzu
Kapesné dle uvážení rodičů
Knížka či karetní hry na krácení volného času
Maska na závěrečný páteční karneval
• Flash disk (pro případné materiály od lektorů či fotky z tábora – není nutné)

