TÁBOROVÝ

PORIADOK

Vážení rodičia,
dostáva sa Vám do rúk táborový poriadok detského tábora- klubu Hurá do Sedla
Aby sme sa v tábore vyhli zbytočným problémom, a aby Vaše deti s nami strávili bezpečný
týždeň plný pekných zážitkov, oboznámte s ním seba i svoje deti. Tento táborový poriadok
má aj prílohu s informáciami pre Vás – rodičov.

INFORMÁCIE PRE DIEŤA
Vysvetlite svojmu dieťaťu, že ako účastník tábora má v záujme svojej bezpečnosti
a bezpečnosti iných detí nasledovné povinnosti:
Táborový režim
7:30
8:00
8:30 – 10:45
10:45
11:00 – 13:00
13:00
14:00– 15:00
15:00 – 16:30
16:30
16:45 – 18:30
18:30
19:30 – 21:00
21:00-21:30
21:30







Budíček, ranná hygiena, ustlanie postelí
Raňajky
Plánovaný program podľa jednotlivých dní
Desiata
Plánovaný program podľa jednotlivých dní
Obed
Poobedný odpočinok, osobné voľno s animátormi
Plánovaný program podľa jednotlivých dní
Olovrant
Spoločný celo táborový program – športové aktivity,
Večera
Večerný program napr. táborák
Večerná hygiena
Nočný kľud

Dodržiavať pokyny vedúcich tábora a správať sa disciplinovane a rešpektovať názory
ostatných účastníkov.
Každý účastník tábora je povinný dodržiavať osobnú hygienu ako aj hygienu spoločne
používaných zariadení vo svojom okolí (jedáleň, WC a spoločné priestory)
Neohrozovať svojim správaním svoje zdravie ani zdravie iných detí.
Nepoškodzovať zariadenie akýchkoľvek priestorov, v ktorých je realizovaný táborový
program. O zapožičané vybavenie sa starostlivo stará a predchádza jeho poškodeniu
alebo strate.
Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a informovať vedúceho o
svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. na WC, bufetu, a pod.).








Okamžite pravdivo informovať táborového zdravotníka o úraze, nevoľnosti
a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť brucha, hlavy a pod.).
Odpadky hádzať len do smetných košov, pred každým jedlom dodržiavať osobnú
hygienu a umývať ruky.
Zakázané je lezenie po stromoch, fajčenie, užívanie omamných látok a alkoholu,
šikanovanie slabších detí a výtržníctvo.
Dodržiavať táborový pitný režim a starať sa o svoje zdravie nosením pokrývky hlavy
na slnku.
Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť vedúcemu.
Nebrať si so sebou do pobytového tábora drahé predmety.

INFORMÁCIE PRE RODIČA





















Náplňou tábora je zabezpečiť deťom príjemné trávenie prázdnin so super partiou
a bohatou programovou ponukou, trochou športu, veľa jazdy na koni, zábavy,
vzdelávania i kultúry.
Účastníkom tábora je každý, kto sa zúčastní akejkoľvek aktivity spojenej s realizáciou
tábora: deti, vedúci/animátori, dobrovoľníci, zdravotník.
Rámcový program tábora je pripravený pred zahájením tábora s tým, že denný
program môže byť zmenený na základe rozhodnutia hlavného vedúceho tábora (s
prihliadnutím na počasie, únavu detí,…).
O deti sa budú starať a program zabezpečovať skúsení animátori , ktorí majú
dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi.
Ranč Nové Sedlo preberá za deti zodpovednosť v okamžiku prebratia dieťaťa od
rodičov a zodpovednosť končí spätným predaním dieťaťa rodičovi.
Pre všetkých účastníkov tábora je pripravené 5x denne stravovanie –raňajky, desiata,
obed, olovrant, večera.
Po celú dobu pobytu v tábore je všetkým účastníkom zabezpečený dostatočný prísun
tekutín v areáli.
Súčasťou programu je i krátka popoludňajšia siesta.
Tábora sa môžu zúčastniť iba zdravé deti.
V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov prvú pomoc poskytne zdravotník, či
preškolený inštruktor, pri väčších komplikáciách bude okamžite privolaná prvá pomoc
a postihnuté dieťa bude prepravené do nemocnice. Rodič je povinný byť počas doby
pobytu dieťaťa v tábore k zastihnutiu na mobilnom čísle, ktoré uviedol v prihláške.
Zaplatením účastníckeho poplatku sa rodičia zaväzujú dodržiavať tento táborový
poriadok, s ktorým boli oboznámení, a ktorý im bol poskytnutý v elektronickej forme.
Je nevhodné ponechať deťom do tábora šperky, hodinky, mobily, alebo iné drahé
predmety a drahé hračky. Za ich stratu alebo poškodenie organizátori nezodpovedajú.
Návštevy detí v tábore sa neodporúčajú z výchovných a zdravotných dôvodov.
V prípade, ak dieťa nebude rešpektovať táborový poriadok, musí pobyt bez nároku na
vrátenie úhrady ukončiť.
Škody spôsobené dieťaťom je povinný uhradiť jeho zákonný zástupca.
Náklady spojené so zabezpečením zdravotného stavu dieťaťa je rodič povinný uhradiť
pri ukončení pobytu dieťaťa v rozsahu, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa.
Prípadné pripomienky alebo reklamácie treba podať písomne, najneskôr do 3 dní po
ukončení tábora.





Zdravotné vyhlásenie podpísané rodičom resp. zákonným zástupcom, nesmie byť
staršie ako 24 hodín pred termínom nástupu do tábora. Najviac sa praktizuje jeho
vypísanie počas nástupu do tábora, tlačivo je k dispozícii na mieste nástupu.
Pri nástupe na pobyt do tábora je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie od
lekára o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako jeden mesiac.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte neodkladne vedúceho tábora.

Informácie o tábore pre rodičov
Nástup do tábora je medzi 16:00 a 18:00 hod. v areáli Ranč Nové Sedlo v reštauračnej časti
Ukončenie tábora je od 15:30 do 17:00 hod. v areáli Ranč Nové Sedlo v reštauračnej časti –
prevzatie dieťaťa je nutné nahlásiť táborovému vedúcemu.
Poplatok za tábor je potrebné zaplatiť pred nástupom dieťaťa do tábora, aspoň mesiac pred
začiatkom tábora.

Odporučený zoznam vecí do tábora:
Oblečenie:
platená čiapka, šiltovka, spodná bielizeň, pyžamo, tričká s krátkym rukávom, tričko s dlhým
rukávom, dlhé nohavice, krátke nohavice, teplý sveter, pulóver, plavky, letná vetrovka,
pršiplášť, príp. nepremokavá vetrovka, ponožky, nepremokavá obuv, tenisky.
Obuv: pevná obuv (tenisky), prezuvky, nepremokavá obuv
Kozmetika: uteráky, hygienické vrecúško (zubná kefka a pasta, mydlo, nerozbitný pohár,
opaľovací prostriedok s ochranným faktorom podľa citlivosti pokožky dieťaťa, hrebeň),
repelent proti komárom,
iné nutné osobné potreby podľa uváženia rodičov
- lieky, ak dieťa užíva
- karta poistenca (stačí fotokópia)
********Povinné oblečenie na jazdecký tábor Ranč Nové Sedlo ********
Dlhé tepláky ( najlepšie bavlnené tak aby sa nešmýkali v sedle), alebo ak má dieťa rajtky tak
samozrejme tie, pevnú obuv (tenisky) alebo jazdecké topánky, prilbu pokiaľ má vlastnú, ak nie
pri jazdeckom výcviku dostane od nás.

