AVATAR

30. 6. 2022 - 16. 7. 2022, LPT Dolní Bolíkov

Dámy a pánové, věnujte mi prosím pár chvil vaší pozornosti.
Na základě pečlivě sesbíraných informací, které jsme shromažďovali
několik dlouhých měsíců, jsme zjistili, že váš jedinečný genetický kód
vám umožňuje se podílet na speciální mimoplanetární misi.
Účast na ní je však povolena pouze adeptům, kteří vykazují odvahu,
nadšení, silu a inteligenci. Jedná se o poslání plné vědeckého bádání,
ale také nevyhnutelných bojů.
Projekt Avatar je naplněn zrádnými chvílemi, nejasnými výsledky
a tvrdou dřinou. Také je však ztělesněním adrenalinu, úžasných
zážitků a dechberoucích obrazů. Vaše cesta bude směřovat skrz
hvězdný systém Alpha Centauri na planetu Pandora, která se hemží
velkým množstvím roztodivných zvířat a rostlin, které jste dosud
neměli možnost spatřit. Stromy zde mají vlastní rozum, dokážou mezi
sebou telepaticky komunikovat a předávat si myšlenky rychleji než
člověk. Zvířata vám zde rozumí, aniž byste museli vyslovit jediné slovo,
což se při mapování terénu může vždy hodit. Pandora skrývá
tajemství v podobě velmi vzácného nerostu Unobtanium, který se sem
vydává dolovat těžební společnost za pomoci špičkových vědců a
vojáků.
Přidejte se do výzkumného týmu. Nepropásněte šanci zužitkovat váš
výjimečný genetický kód a staňte se těmi slavnými průzkumníky,
jakými vám bylo předurčeno být. Z celé planety Země existuje jen pár
jedinců, kteří dokážou na Pandoru vstoupit a zúčastnit se Avatara.
Nenechte tuto životní cestu neprošlapanou a vydejte se s námi.
Hodně zdaru. Uvidíme se na Pandoře.

Letní tábor Avatar 2022
Vážení rodiče, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je
prosím přečtěte a zařiďte se podle nich. Pokud naleznete cokoli, co si budete potřebovat ověřit
nebo zjistit, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám se vším pomůžeme a poradíme.

Základní informace:
Termín tábora:

30. 6. – 16. 7. 2022 (od čtvrtka do soboty, celkem 17 dní)

Sraz:

30. 6. 2022 na pátém nástupišti Hlavního nádraží

Návrat:

16. 7. 2022 včetně zavazadel na páté nástupiště Hlavního nádraží ČD

Cena tábora:

4 000 Kč (Tato cena platí pouze pro registrované členy oddílu Tulák. Pro
ostatní je cena stanovena na 4 200 Kč. Sleva – dva sourozenci platí každý o
200 Kč méně)

Odevzdání přihlášky:
Vyplněnou závaznou přihlášku doneste na některou ze schůzek, které probíhají každé pondělí,
úterý a středu od 16:30 do 18:30.

Platební informace:
Číslo účtu: 6091740369/0800

Poznámka pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte

Poslední termín pro odeslání platby je 15. 4. 2022. V případě pozdější platby se cena tábora
zvyšuje na 4 200 Kč i pro registrované členy.
Pokud máte možnost podat žádost o příspěvek od zaměstnavatele, napište nám na mail
(tulak@tulak.org) potřebné informace taktéž nejpozději do 15. 4. 2022.
Odříct účast na táboře po přihlášení a provedení platby lze jen v případě nemoci dítěte potvrzené
lékařem, která mu svojí povahou znemožňuje tento pobyt. Při oznámení této skutečnosti do
20. 6. 2022 bude vráceno 80 % z platby, při oznámení po tomto datu bude vráceno pouze 50 %
a při opomenutí tohoto oznámení si pořadatel tábora vyhrazuje právo stanovit výši vratné částky
podle hospodářského výsledku. Pokusíme se vám ohledně platby samozřejmě maximálně vyjít
vstříc.
Cena tábora obsahuje dopravu tam i zpět, dopravu během tábora (výlety), pronájem tábořiště,
pravidelnou stravu (snídaně, oběd, svačiny, večeře), program (vybavení na hry, vstupné např.
na zámek…), táborový oblek a ostatní výdaje (vybavení lékárny, technické vybavení apod.).
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Seznámení s táborem:
Spolu s přihláškou od nás dostanete i „seznámení s táborem“. Jedná se o text, ve kterém najdete
všechny informace o našem táboře, abyste přesně věděli, jak to u nás chodí. Pokud však budete
mít stále nejasnosti, nebo se budete chtít jen v něčem ujistit, tak nás určitě neváhejte
kontaktovat. Buďto na e-mail tulak@tulak.org nebo přímo hlavnímu vedoucímu tábora na telefon
730 611 895.
Text opravdu velmi silně doporučujeme důkladně přečíst všem rodičům, jejichž dítě jede
s námi na tábor poprvé. Je lepší všechny případné dotazy vyřešit dříve než pár dní před
odjezdem na tábor.

Doplňující informace:
Přesný čas srazu, návratu i dřívějšího odvozu zavazadel na tábor bude upřesněn koncem května
v odjezdových propozicích, které vám přijdou e-mailem, a na našem táborovém webu
https://tabor.tulak.org/.
Všichni účastníci tábora mají automaticky úrazové pojištění díky pořadatelské organizaci Pionýr.

Důležité kontakty:
Adresa tábora:

Hlavní vedoucí tábora:

Informace o oddílu:

LPT Avatar 2022

František Reitter

34. PTO Tulák

Dolní Bolíkov

Bořetická 13

Lesnická 44, 613 00 Brno

p. Dačice

628 00 Brno

tulak@tulak.org

PSČ 380 01

Tel.: 730 611 895

www.tulak.org
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Doporučený seznam věcí na tábor:
Oblečení – spodní prádlo min. 15x, ponožky min. 13x tenké a 2x teplé (tyto věci jsou
na uvážení – lépe více, pokud si děti nebudou prát), tričko s krátkým rukávem 7x, dlouhé kalhoty
3x, kraťasy 3x, (teplejší) oblečení na spaní, svetr/mikina 2x, turistickou obuv (kotníkové pohorky
– je dobré přibalit i náhradní tkaničky), tenisky, (holínky), pro odpočinek a horké počasí jsou určitě
důležité i pantofle, crocsy, sandály apod., větrovka nebo jiná bunda (neprofoukne), pláštěnka,
plavky, šátek na oči (ne tunel), kšiltovka (proti slunci), hodí se i čepice a rukavice pro případné
chladnější večery, tulácké tričko (kdo má) + tulácký kroj (nebo alespoň zelenou košili) + táborový
oblek.
Osobní a hygienické potřeby – spacák (nejlépe z umělých vláken nebo péřový), karimatka, zubní
kartáček a pasta (klidně i náhradní), mýdlo, šampón, kapesníky, ručníky 2x, hřeben, (prášek nebo
pastu na praní), krém na opalování – v letních měsících je nutné používat krém s vyšším ochranným
faktorem a také sluneční brýle s UV filtrem, jelení lůj, repelent proti hmyzu, ostřejší kapesní nůž
(nejlépe s otvírákem na konzervy a láhve), šití, KPZ1, dvoudílný označený ešus (miska) s víčkem
a lžíce (malá i velká), hrnek, (plastovou) láhev s obsahem alespoň 1 litr, psací potřeby a blok,
hodinky (raději starší), baterku s náhradními bateriemi, (nabroušená sekerka – jen starší táborníci,
nepovinné), provaz (nejlépe bavlněnou prádelní šňůru – alespoň 5m), hadrový pytel na špinavé
prádlo (možno použít povlak na polštář, ne igelitový!), malý batůžek na jednodenní výlet, rébl 2
(případně celtu). Pro volné chvíle je dobrá knížka, karty, hudební nástroj a kdo má – zpěvníky
z minulých táborů. Dětem prosím navíc přibalte dvě ruličky toaletního papíru, dvě staré utěrky,
dvě ruličky toaletního papíru a 10 hadrových koulí3.
Přibalte dětem jedno povlečení nebo deku, kterou si přikryjí matraci ve stanu. Můžete také nabalit
dítěti kapesné – stačí malé (dle uvážení kolem 200 Kč). Děti budou mít během tábora možnosti
koupit si pohled, něco na památku nebo něco na zub. Peníze můžete dát do obálky s doklady,
kterou odevzdáváte zdravotníkovi, aby je dítě neztratilo. Ve vhodnou chvíli mu je předáme.

1

Krabička Poslední Záchrany má obsahovat malou tužku, papír, sirky a škrtátko, dvě jehly, bílou a černou nit, malé
a větší knoflíky, spínací špendlíky, kousek provázku a drátku, náplasti s polštářkem, kousek křídy, březovou kůru… a další
potřebné drobnosti dle uvážení (poštovní známky, svíčka, křesadlo, mince, gumičky otvírák, píšťalka, zrcátko, kompas
apod.). Jako obal lze použít např. krabičku od filmu, bonbonů, čaje apod. (lépe vodotěsnou, nebo vše zabalit do sáčku).
2

Rébl je igelitová zahradnická roura o délce 2,5 – 3 m (velikost dítěte + místo na batoh, boty apod.), která se používá
pro přenocování ve volné přírodě (za deště), nebo jako izolace proti vlhku (rébl je možné zakoupit v zahradnických
potřebách – průhledný). Příslušenství k réblu: 12 – 15m provaz a 6 kolíčků na prádlo.
3

Hadrové koule lze zhotovit ze starých ponožek, do kterých vložíme nepotřebné kusy tkanin (odstřižky apod., nic
tvrdého). Ponožku naplníme tak, aby vzniklou kouli děti mohly vzít do ruky, potom ji několikrát otočíme okolo její svislé
osy, aby náplň nemohla vypadnout, a zbytek ponožky převrátíme přes napěchovanou část. Na závěr oba konce několika
stehy sešijeme.
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Nevhodné věci na sbalení:
Rozhodně dětem nebalte elektroniku (mobil…) – vlivem vyšší vlhkosti se mohou poškodit
a změnami teplot se rychle vybíjí (v táboře není elektřina pro dobití), dále žádné cennosti (drahé
hodinky, náušnice, prstýnky…), drahé či nebezpečné hračky. Věříme, že těch sedmnáct dní se bez
těchto věciček děti obejdou a neutrpí žádné újmy – ani děti, ani ty věci.

Zavazadla:
Všechny věci sbalte do jednoho kufru (případně velké cestovní tašky) a označte jménem. U
menších dětí je vhodné balit společně s nimi, aby věděly, co s sebou mají a kde, a přidat jim i
seznam věcí. Takto sbalené kufry odvezeme autem až do tábora. Na cestu do vlaku si pak vezměte
sedící velký batoh ideálně s nastavitelným bederním pásem dle velikosti dítěte (bude potřeba na
vícedenní výlet během tábora – obsah alespoň 40 l) a do něj sbalte jídlo a pití na cestu, karimatku,
spacák, hygienické potřeby a pláštěnku. Malý batůžek se bude hodit během tábora na krátké
výlety, hry apod. – sbalte si ho do kufru či velkého batohu.

Nástupní list bude součástí odjezdových propozic. Je totiž možné, že se jeho podoba bude muset
změnit kvůli koronavirovým opatřením.
Na e-mail uvedený v přihlášce níže vám budeme zasílat všechny další informace a upozornění.
Prosím ujistěte se, že je správný a že jej budete kontrolovat.

Velikost trička:
Dětské
D
S
R

Popis
délka trička
šířka trička
délka rukávu

XS
43
34
37

S
46
35
42

M
49
38
46

L
53
40
51

XL
57
41
56

Dámské
D
S
R

Popis
délka trička
šířka trička
délka rukávu

XS
59
38
56

S
61
42
58

M
63
46
60

L
65
50
62

XL
67
56
64

XXL
69
62
66

XXXL
71
68
68

Pánské
D
S
R

Popis
délka trička
šířka trička
délka rukávu

S
62
42
61

M
66
46
63

L
70
50
65

XL
74
54
67

XXL
78
59
69

XXXL
82
64
71

Táborový oblek se letos bude skládat pouze z tohoto trička, které zařídíme my.
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Závazná přihláška na letní tábor 2022
Termín tábora: 30. 6. – 16. 7. 2022

Základní cena tábora:

4 000 Kč

Provozovatel tábora:

Pionýr, z. s. - 30. pionýrská skupina Mládí
Valchařská 19, 614 00 Brno
Organizátor: oddíl 34. PTO Tulák, Lesnická 44, 613 00 Brno, www.tulak.org

Účastník:
Jméno a příjmení:

____________________________________________________

Datum narození a rodné číslo:

____________________________________________________

Bydliště:

____________________________________________________

Zákonní zástupci:
Jméno a příjmení:

____________________________________________________

Telefon a mail:

____________________________________________________

Jméno a příjmení:

____________________________________________________

Telefon a mail:

____________________________________________________

Doplňující informace o účastníkovi:
Prosíme vyplňte tyto informace pečlivě a pravdivě.
1) Účastník má tato omezení:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2) Účastník má alergie na:

____________________________________________________
____________________________________________________

3) Účastník bere tyto léky:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4) Další podstatné informace:

____________________________________________________
____________________________________________________

5) Velikost trička (zakroužkujte typ a velikost podle tabulky na předchozí straně):
dětské – dámské – pánské

XS – S – M – L – XL - XXL - XXXL

Jiné osoby, které mohou vyzvednout účastníka při předčasném odjezdu:
Jméno a příjmení _________________________

Telefon _____________________
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Prohlášení rodičů (osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost):
Jsou mi známy dispozice provozu tábora, uvedl/a jsem veškeré závažné informace týkající se
zdravotního stavu dítěte a veškeré další uváděné údaje jsou správné a úplné. Případné změny
zjištěné po odevzdání této přihlášky oznámím nejpozději před zahájením tábora písemně formou
účastnického listu – aktualizace zdravotních informací. Telefonické spojení uvedené na přihlášce
pro dobu konání tábora je platné a v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných
kázeňských přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji
uhradit veškeré škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších osob, které dítě úmyslně
způsobí.
Lékař, který vystavil dokládaný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, je registrujícím
praktickým lékařem pro děti a dorost, u kterého je posuzované dítě registrováno, a v době vydání
posudku měl k dispozici veškeré informace týkající se výsledků odborných vyšetření, které by
mohly jeho stanovisko týkající se způsobilosti dítěte k účasti na táboře ovlivnit. V případě nutného
ošetření nebo vyšetření dítěte lékařem souhlasím s přepravou dítěte k lékaři soukromým osobním
vozidlem.
Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování
poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vázajících se k ochraně osobních údajů
v rozsahu informačního materiálu Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů
účastníků akcí, který mi byl pořadatelem akce poskytnut.
V ____________ dne _______ 2022

____________________________
Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost

Souhlas:
Souhlasím s tím, aby Pionýr, z.s. - 30. pionýrská skupina Mládí se sídlem Valchařská 19, 614 00,
Brno a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů používali na
akci pořízené videozáznamy a fotografie zachycující podobu výše uvedeného dítěte k dokumentaci
a propagaci své činnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let.
ANO

NE

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z.s. - 30. pionýrská skupina Mládí se sídlem Valchařská 19, 614 00,
Brno jako správce údajů používala uvedené kontaktní údaje účastníka a osob vykonávajících
rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity. Souhlas
uděluji na 2 roky.
ANO

NE

Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho
roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s.

V ____________ dne _______ 2022

____________________________
Podpis osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. 3. 2022.
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci
Evidenční číslo posudku:

1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČO:
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území ČR posuzovaného dítěte:

Část A)

2. Účel posudku:
3. Posudkový závěr
A. Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci:
a. je zdravotně způsobilé *)
b. není zdravotně způsobilé *)
c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**):
B. Posuzované dítě:
a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE (bez povinného očkování není účast
možná)
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)
Poznámka:
*) Nehodící škrtněte.
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní
stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci.

4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů
ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba
je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou.

5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne:
Podpis oprávněné osoby:
Datum vydání posudku:
Podpis, příjmení a podpis lékaře, razítko poskytovatele zdravotnických služeb:
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