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Jak to u nás chodí
Dokument obsahuje závazná pravidla ve vztahu zákonný zástupce / spolek Hurá tábory
a účastník / spolek Hurá tábory. Prosíme o jeho přečtení, protože na pozdější
výhrady vyplývající z neznalosti tohoto dokumentu nemůžeme brát zřetel.
1. Ověření zdravotního stavu dítěte
Následující 2 dokumenty je nezbytné odevzdat před nástupem dítěte na tábor,
slouží k tomu, abychom se o vaše dítě mohli co nejlépe postarat, a také dle
platných vyhlášek bez nich není možné dítě na tábor přijmout.
a) Prohlášení o bezinfekčnosti
Tento dokument vypisujete vy (rodič/zákonný zástupce) a to maximálně 24 hodin před
nástupem dětí na tábor. V případě, že by vaše dítě jevilo známky onemocnění, tak nás
prosím kontaktujte a záležitost individuálně vyřešíme. Před odjezdem zkontrolujte také vši
a hnidy, v případě, že u dítěte zjistíme jejich výskyt, bude bohužel muset tábor opustit až do
jejich celkového odstranění, a to na vaše náklady, bez možnosti vrácení peněz.
b) Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte
Toto potvrzení vystaví váš dětský lékař, nesmí být starší než 24 měsíců. Naše tábory jsou
sportovně zaměřené a fyzicky náročnější. Vzhledem k tomu jsou naše akce koncipované pro
děti bez fyzických nebo psychických omezení. Ve výjimečných případech jsou možné mírné
ústupky, musí být ale s námi konzultované s dostatečným předstihem. Pokud přihlásíte
např. dítě s ADHD a tuhle skutečnost se dozvíme až z posudku od lékaře, nebude dítěti
umožněn nástup na tábor. Obecně platí jednoduché pravidlo: Nezatajovat žádné
skutečnosti o zdravotním stavu dítěte, jde zejména o zdraví vašich dětí.
Nezapomeňte nám doložit kopii kartičky pojištěnce, jelikož ji v případě nutnosti navštívit
zdravotnické zařízení mohou po nás vyžadovat. Za odevzdání originálu kartičky pojištěnce
a jeho případnou ztrátu neneseme zodpovědnost.
Dbejte také na to, aby dítětem užívané léky byly řádně zabalené a zapsané v „Prohlášení
o bezinfekčnosti“ (na co je užívá, způsob podání, intervaly a množství předaných léků). Léky
na předpis musí být také lékařem vyplněné v „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte“.
Pokud v něm léky na předpis nebudou řádně zapsané, nesmíme je dle zákona dětem
podávat! Léky odevzdáte hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi při předávání dětí.
Prosíme vás proto o maximální spolupráci, abychom se o zdraví dětí mohli co nejlépe
postarat.

2. Personál na akci
Vaše děti jsou rozděleny do skupinek, samozřejmě přihlížíme k tomu, aby byly ve skupince
s kamarádem, se kterým přijely, nebo kterého již z našich akcí znají. O vaše dítě se stará
jeden vedoucí a jeden praktikant, kteří jsou k tomu účelu proškolení, aby vždy věděli, jak
dítě zabavit a postarali se o cokoliv, co zrovna potřebuje. Dále pak jsme zavedli funkci
programového vedoucího, který má na starosti zadávání her a koordinaci neustálého
zábavného programu. Na akci je samozřejmě také hlavní vedoucí a zdravotník, kteří řeší
jakékoliv další záležitosti, a kuchařky, které jsou vždy ochotné vyjít vstříc. Tedy kdykoliv
v průběhu celé akce má dítě příležitost obrátit se na celou řadu lidí, když něco potřebuje.

3. Stravování a pitný režim
Je samozřejmostí jakýchkoliv našich akcí, že každému účastníkovi zajišťujeme
plnohodnotnou a vyváženou stravu splňující všechny normy, na které dohlíží oblastní
hygienik prostřednictvím namátkových kontrol. Jídlo je 5x denně (snídaně, svačina, oběd,
svačina, večeře), pro případné větší jedlíky i druhá večeře. Při celodenních výletech je oběd
zabalen na cestu, tedy studený oběd kompenzovaný teplou večeří. Pitný režim je dostupný
24 hodin denně, ke snídani je vždy teplý čaj. Tedy: vaše dítě má po celý den všeho dostatek
a je také v zájmu všech, aby mu na táboře chutnalo.

4. Co dětem zabalit
Abychom nejen těm, kteří posílají děti na tábor poprvé, usnadnili balení, připravili jsme
seznam věcí obsahující vše, co bude dítě v průběhu tábora potřebovat. Seznam obdržíte
v e-mailu po schválení přihlášky. Pro některé turnusy jsou přímo v daném e-mailu
doplněné další věci, které se můžou hodit v závislosti na povaze tábora (například
doporučení na kostým, nějaká výbava, hračka, kterou během tematického programu využijí).

5. Zákaz mobilních telefonů
Po letech zkušeností a občasných ústupcích jsme museli dojít k jasnému rozhodnutí, že je
na všech našich akcích dětem zakázáno používání i držení mobilního telefonu. Rádi bychom
vám toto opatření vysvětlili. Opravdu nemáme rádi nezvratné zákazy, kdo nás znáte, víte, že
se individuálně leckdy dokážeme na mnoha věcech domluvit. Ale komplikací plynoucích
z takové drobné věcičky, jako je mobil, bylo už moc. Jedna věc je náš přístup, že pořádáme
příběhový program v přírodě, kdy se maximálně snažíme děti navést na jiný typ zábavy, než
je hraní na jakémkoliv zařízení. Dáváme tomu hodně úsilí a nejlepším výsledkem je, že si
děti na hraní počítačových ani jiných her nevzpomenou. Druhá a důležitější věc je, nakolik
dítěti samotnému může mobil pokazit tábor. Pokud děti mohou kdykoliv zavolat domů nebo
komukoliv, mají přirozenou tendenci, jak ucítí jakýkoliv třeba i drobný problém, obrátit se
s ním na rodiče, který se obrátí na hlavního vedoucího a ten následně na vedoucího, aby to
vyřešil s dítětem, místo aby to řekly přímo vedoucímu, který by jednoduše problém vyřešil.
Řešení se tak odkládá, dítě je v nejistotě, kdo má vlastně jeho trable vyřešit. Na táboře je to
vždy vedoucí, který je tam od toho. Ještě horší může být, když telefonní kontakt s rodičem
dítě vytrhne z táborové atmosféry, často se mu teprve pak začne stýskat po domově
a potom se celý princip tábora: neustálá zábava a zapojení dítěte do kolektivu kamarádů,
může zhroutit. Chceme, aby se děti těmto situacím vyhnuly.

Vracíme se tak k tradičním táborům, kde komunikace mezi rodičem a dítětem na táboře
probíhá výhradně prostřednictvím dopisů/pohledů.

6. Kapesné
Doporučujeme dětem nedávat nadměrně vysoké kapesné, jelikož vše potřebné i výdaje
navíc jsou obsaženy v ceně akce. Bohatě stačí 200–400 Kč, doporučenou částku vždy
uvádíme v Seznamu věcí. Snažíme se děti naučit samostatnosti, proto by si měly umět své
kapesné pohlídat samy. Pokud ale i přesto trváte na tom, že kapesné odevzdáte nám a my
jej dáme dětem při výletech, odevzdávejte nám peníze v řádně označené obálce (jméno
a příjmení dítěte, nápis „Kapesné“ a částka). Vyhrazujeme si právo dle našeho uvážení dětem
zakázat kupování potencionálně nebezpečných nebo škodlivých věcí a potravin (nože,
energy drinky, Coca Colu apod.).

7. Volání hlavnímu vedoucímu v průběhu tábora a komunikace
s dětmi
Poprosíme vás, abyste vzali na vědomí, že pořádáme akce v přírodě, kde je leckdy velmi
špatný signál, navíc v průběhu dne jsme všichni plně zaměstnaní dětmi, programem atd.
Proto, když se jednou nedovoláte, zanechte nám stručnou SMS zprávu, na kterou budeme
reagovat ve večerních hodinách. Prosím, berte na vědomí, že děti občas v dopisech, které
vám zanechají na našem webu, trošku přehání a nad základnou nám nelétají včely jako dlaň
a v noci se tam nepotulují vlkodlaci. Proto jakékoliv pochybnosti o průběhu akce
komunikujte s hlavním vedoucím, je tam od toho, aby vaše dotazy zodpověděl. Také jsou
určité dotazy, které si můžeme zodpovědět ještě v tomto dokumentu. Není zapotřebí
zjišťovat, jestli se vaše dítě má dobře nebo jestli je v pořádku, když vám neodpovědělo na
dopis. Máme pochopení pro vaši nervozitu, zvláště pokud je dítě na táboře poprvé. Ale věřte
nám, že jakmile by nastal jakýkoliv problém, ozveme se vám sami, informujeme vás a situaci
společně vyřešíme. Zvlášť pokud vám zrovna dítě neodpovídá na dopis, znamená to, že je
zabavené tak, že si nevzpomnělo, což je popravdě naším cílem! Pokud se vám dítě v dopise
svěří, že se mu stýská, je to také pochopitelné a na táboře se to občas stává, zvláště
k večeru, kdy se zklidní program, ale v průběhu dne jsou děti tak zabavené, že si na stýskání
ani nevzpomenou. Napište mu nejlépe v takovéto chvíli něco hezkého, povzbudivého
a mějte radost z toho, že to nakonec chvíli vydrží i bez vás.

8. Táborový řád
Po příjezdu budou všem dětem vysvětleny body našeho „Táborového řádu“, který je pro ně
neustále vyvěšen na nástěnce, která je všem dostupná. Tento řád řeší zejména slušné
a kamarádské chování, prevenci úrazů a nehod, denní režim apod.

9. Předčasný příjezd nebo odjezd z tábora
Pokud nás informujete alespoň týden před konáním akce, že vaše dítě musí z nezbytných
důvodů přijet později nebo odjet dříve, je to možné, ale bohužel z organizačních
i administrativních důvodů se tímto cena akce nesnižuje. Nedoporučujeme vám tento
postup ještě z podstatnějšího důvodu: v případě příjezdu dítěte později je již obtížnější
zapojit ho do tematické části programu a do kolektivu ostatních dětí.

Když odjíždí dříve, přijde zas o to nejlepší na konci. Ale tuto možnost po individuální dohodě
zachováváme, protože víme, že někdy to prostě nejde vyřešit ideálně.

10. Předčasný odjezd z důvodu onemocnění
V případě, že dítě musí odjet z důvodu onemocnění, není možné vám garantovat navrácení
vynaložené částky na tábor, ale individuálně se můžeme domluvit na navrácení takové
částky, která za dítě nebyla ještě vynaložena (například vstupné na atrakci, na kterou již
nemohlo jít). Pokud to situace vyžaduje, je také zapotřebí, aby dítě zákonný zástupce odvezl
na vlastní náklady nejpozději do 24 hodin, případně dříve dle závažnosti.

11. Odjezd z důvodu kázeňského problému
Bohužel, může nastat i tato skutečnost, jedná se např. o hrubé porušení táborového řádu,
konstantní bojkotování programu, fyzické nebo i psychické útoky na jiné děti apod.
Nevracíme v takovém případě žádnou část z ceny tábora. Proto pokud má dítě problémy
s autoritami, je na zodpovědnosti každého rodiče tuto skutečnost konzultovat s hlavním
vedoucím ještě před podáním přihlášky a individuálně ji řešit. Nemusíte mít ale obavy,
máme bohaté zkušenosti, jak naprostou většinu těchto případů řešit.

12. Prohlídky tábořiště
Můžete se spolehnout, že vybíráme takové táborové základny, které splňují všechny
technické a hygienické požadavky dle zákonů a vyhlášek Ministerstva školství
a tělovýchovy, které zotavovací akce našeho typu pravidelně kontroluje. Po předání se děti
odeberou k hraní her, s hlavním vedoucím si předáte nezbytné dokumenty, na všem se
domluvíte, ale neumožňujeme prohlídku táborové základny.

13. Návštěvy rodičů
Určitě i vy chcete, aby dítěti byla zajištěna maximální bezpečnost. Není možné, aby si
personál pamatoval tváře rodičů, nebo rodinných příslušníků, proto mají všechny osoby
kromě personálu po začátku akce na tábořiště vstup přísně zakázaný. Určitě ani vy
nechcete, aby se cizí člověk dal do řeči s vaším dítětem, proto má náš personál nařízené
jakékoliv cizí osoby okamžitě z tábořiště vyprovodit. Navíc návštěvy narušují program a je
pak těžké jinému dítěti vysvětlovat, proč se jeho maminka nepřijela také podívat. Dodržujte
prosím toto pravidlo, chrání vaše děti před cizími lidmi a pomáhá jim i všem ostatním dětem,
aby jim návštěvy nekazily atmosféru tábora. Za vaše děti máme v průběhu tábora plnou
zodpovědnost, proto nás to prosím nechte dělat zodpovědně a bezpečně.

14. Závěrečné slovo
Naše příprava letních táborů je celoroční, soustředíme se na každou drobnost a každý rok
vylepšujeme i to, co se nám již zdálo funkční. Proto když nesouhlasíte s některými
přísnějšími pravidly, jako např. zákaz mobilů, nebo návštěv na táboře, nesnažte se prosím
hlavního vedoucího přesvědčovat a domáhat se čehokoliv, co vylučují pravidla.
Ze zkušeností z jiných organizací víme, že dělání ústupků vede ke kolapsu programu a děti
se většinu dne pouze válí na dekách s mobily. Dodržováním těchto pravidel zajistíte dětem
krásné a nezapomenutelné zážitky z tábora a i vy si užijete chvíli volna s vědomím, že jsou
v bezpečí a je o ně řádně postaráno.

