
 

 

Pokyny účastníkům setkání 
 

 

 

 

Kdy? Kde? Jak? 
Odjezd – příjezd na tábořiště a zpět: Přivezte prosím své děti v neděli 25. 7. 2021 přímo do 

rekreačního areálu Eustach, a to mezi 17:00– 19:00 hod. Vyzvednout dítě v areálu na Eustachu bude 

potřeba ve středu 4. 8. 2021 mezi 14:00 – 19:00 hod. 

V průběhu setkání nebude vyhrazen návštěvní den a bohužel nebude ani možnost společného 

zahájení. 

 

Jak bude probíhat předávání dětí 
Prosíme o dodržení časů, kdy je možné dítě do tábora přivézt a stejně tak i na tábořišti vyzvednout. 

V případě, že budete potřebovat výjimku, domluvte se prosím předem. Počítejte prosím s tím, že 

nebude možný pohyb dospělých po areálu a je potřeba, aby doprovod dítěte měl respirátor. Mějte 

prosím připravené a vyplněné všechny dokumenty tak, aby předávání dětí probíhalo plynule. Po 

předání odjíždí rodiče domů a o děti se postará tým organizátorů. 

  

Každé dítě musí při příjezdu na tábořiště mít: 

 

- vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (vytiskněte si prosím z přílohy nebo z webových 

stránek a vyplňte s datem 25. 8. 2021) 

- kopii průkazu pojištěnce (nedávejte prosím dětem originál) 

- podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (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“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů), pokud jste tak již neučinili 

- kopii potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte (originál si ponechte, potvrzení platí 2 

roky na všechny akce, kde je požadováno) – pokud jste již neodevzdali 

- doklad potvrzující negativitu Covid-19 – podle pokynu MZ – viz následující odstavec 

 

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-

test-nemoc): 

- 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz) 

- PCR test starý max. 7 dní 

- Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů 

- Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora) 

- Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora) 

- Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora) 

Přímo na Eustachu při předávání dítěte bude možnost šetrného antigenního testování výtěrem z 

přední části nosu (cca 2cm) zdravotnickým pracovníkem odběrového místa. Totéž se týká 

přetestování. 

http://ocko.uzis.cz/


Upozornění: Na tábor lze přijmout pouze dítě, které má správně vyplněné potřebné 

dokumenty. Zkontrolujte prosím, zda máte všechny připravené (dosud máme od většiny 

rodičů pouze přihlášky). Dbejte prosím, aby uvedené údaje a kontakty byly aktuální. 

 

Co všechno s sebou 
Trička, ponožky, spodní prádlo, kapesníky, ručníky, tepláky, svetr, čepice proti slunci, šátek, 

větrovka (bunda) nebo šusťákový převlek, sportovní obuv, pláštěnka, hygienické potřeby, repelentní 

přípravek, opalovací krém, sluneční brýle, plavky, batůžek na výlet, gumovky, psací potřeby, spacák, 

karimatka, baterka, láhev na pití o objemu cca 0,5 –1 l nejlépe se sacím uzávěrem, hudební nástroj. 

 

Prosíme, přibalte dětem obyčejné modré nebo žluté tričko – využijeme jej k doladění 

táborového oblečení. 

 

Nedávejte prosím dětem nové oblečení (budeme si hrát v přírodě, tvořit – hrozí tedy ušpinění, 

poškození), žádné cenné věci -šperky, mobily, elektroniku… (není v našich silách je hlídat). 

Finanční obnos děti nepotřebují - snad jen minimální kapesné. 

 

Pár slov pro rodiče 
Prosím, upozorněte nás na 

pravidelné podávání léků, 

na zdravotní omezení a 

zvláštnosti v chování a 

návycích Vašeho dítěte, 

předejde se tak zbytečným 

problémům na táboře. 

Projděte s dětmi táborový 

řád. 

V areálu není plně pokrytý 

signál všech mobilních 

operátorů a také v čase, 

kdy se věnujeme dětem, 

není vždy možné být na 

příjmu. Prosíme o 

pochopení, určitě se s 

Vámi spojíme. 

 

Veškeré dotazy a připomínky směřujte k uším organizátorů – hlavní vedoucí tábora R. Nováková, 

mobil 728 375 786, potřebné informace a formuláře naleznete na webových stránkách 

www.demdaal.cz. 

 

Během tábora bychom Vás rádi informovali o jeho průběhu a to prostřednictvím našich 

facebookových stránek www.facebook.com/demdaaal 

 

Adresa do pobytového areálu 

Rekreační areál EUSTACH 

Těmice 91 

394 70 

okres Pelhřimov 


