
FreemoveCAMP 2022

Letní dětský sportovní tábor

FREEMOVECAMP 2022

podmínky účasti dětí, vybavení dětí, změna režimu / speciální požadavky zákonných zástupců, 
návštěvy a provozní řád tábora   

Ubytování v Rekreačním středisku Blaník splňuje veškeré požadavky hygienických a dalších vyhlášek 
týkajících se provozů letních dětských táborů. Je nahlášen Okresní hygienické stanici a je pravidelně 

kontrolován hygieniky z KHS Středočeského kraje Benešov a shledáván bez závad. Na táboře bude 
maximálně 90 dětí ve věku 7 až 17 let. Děti budou rozděleny do čtyř oddílů.

spodní hranice věku účastníků je stanovena na 7 let; další podmínkou je však nutnost ukončeného

prvního ročníku základní školy (provozovatel je oprávněn udělit ve výjimečných případech výjimku)

horní věková hranice je stanovena tak, že dítě před začátkem tábora nedovršilo 18 let věku – po 
dovršení tohoto věku se může táborník účastnit tábora jako praktikant – (provozovatel tábora může

udělit výjimku táborníkům, kteří se tábora účastní několik po sobě jdoucích let, nebo jakýmkoliv

dětem v případě nenaplnění kapacity tábora)

Hlavní vedoucí tábora a všichni ostatní vedoucí a pracovníci tábora mají platné osvědčení pro výkon 

této funkce a pro sportovní činnost jsou oddíloví vedoucí držiteli III. parkourové trenérské třídy a III. 
třídy sportovní všestrannosti přičemž Vojtěch Bauer je držitelem II. parkourové trenérské třídy.

Na táboře je zajištěn odborný zdravotní dohled profesionálními zdravotníky. Zdravotní péči nad 
táborovými dětmi přebírá i místní dětská lékařka. Po dobu konání tábora jsou dispozici minimálně 
dvě auta tak, aby jedno zůstalo vždy v táboře v pohotovosti.

Co je nutné pro účast Vašeho dítěte na táboře ještě udělat: 

Zaplacení účastnického poplatku: 

Cena celého tábora je do 31.12.2021 (včetně) 6.990 Kč. Poté se částka kvůli zmenšujícímu se počtu 
míst zvedá na 7490Kč. Pro zařazení vaší registrace je nutné zaplatit zálohu ve výši 50% z ceny = 
3.495Kč (faktura Vám bude vystavena do 48 hodin od přijetí přihlášky). Při registraci od 1.1.2022 se 
50% záloha zvedá na: 3745Kč (faktura Vám bude vystavena do 48 hodin od přijetí přihlášky).              
Na druhou polovinu Vám faktura bude vystavena 1. března 2022 se splatností 14 dní.

Odjezd na tábor a příjezd z tábora: 

Příjezd na tábor je v sobotu po 15. hodině. Rodiče zajistí dovoz dítěte na místo konání tábora na 
vlastní náklady. Stejné to je i s odjezdem z tábora, který je následující sobotu kolem 10. hodiny. Je 
nutné, aby rodiče v den odjezdu přijeli nejpozději v 9:30, poté bude následovat živá ukázka všech 
dovedností, které se děti naučily během pobytu na táboře. Předpokládaný konec ukázky je nejpozději 

v 10:00.

Při příjezdu na tábor je nutné, aby rodiče odevzdali ČTYŘI podepsané dokumenty:

 „Rodičovské prohlášení“ s datem dne odjezdu a léky, které dítě užívá, v sáčku označeném
dávkováním a jménem dítěte. Zejména u alergiků dejte léky na celé období tábora.

„Potvrzení lékaře“ o zdravotní způsobilosti dítěte – opatřené podpisem a razítkem dětského lékaře.
„Souhlas rodičů“ se zpracováním osobních údajů dítěte a s pořizováním a využitím zvukových a zvukově
obrazových záznamů.
 „Souhlas k odběru krve“ z důvodu nařízení krajské hygieny. Bude potřeba při namátkové kontrole a
testování dítěte na přítomnost virového onemocnění.

BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ NEBUDE DÍTĚTI UMOŽNĚNA ÚČAST NA TÁBOŘE
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Stornování přihlášky: 

Vzhledem k tomu, že nákup veškerého technického a sportovního vybavení tábora je uskutečněn 

předem, upozorňujeme, že při stornování přihlášky ze strany rodičů (zákonných zástupců) budeme 

účtovat poplatky, stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách, čl. 5.   

Zdravotní omezení   

V případě, že má Vaše dítě diagnostikované různé nemoci, alergie, apod., které vyžadují speciální režim, 

je nutné nás o tomto informovat. Rozhodně se nevyhýbáme tomu vzít na tábor děti se zdravotním 

omezením. To však vždy po individuální dohodě s rodičem (případně ošetřujícím lékařem). Konečné 

rozhodnutí v tomto případě udělá provozovatel tábora (obvykle po konzultaci se zdravotníkem 

tábora a případně oddílovým vedoucím daného dítěte).   

Zvláštní požadavky rodičů 
Pokud má rodič další požadavky na změnu režimu dítěte, oproti ostatním dětem, nebo zvyklostem na 
táboře, pak tyto je nutné vznést předem. Provozovatel tábora není povinen zákonnému zástupci vyjít 
vstříc, jestliže by tímto svým rozhodnutím především:   
porušil zákon, nebo jiné nařízení vydané nadřízeným orgánem

způsobil sobě, nebo dalším účastníkům zotavovací akce nepřiměřené obtíže s ohledem na to, že je

nutné mít stejné nároky a stejné podmínky pro všechny děti bez rozdílu, není-li pro výjimku závažný
důvod

V případě, že provozovatel tábora rozhodne, že nelze požadavku zákonného zástupce vyjít vstříc, bude 

zákonného zástupce neprodleně informovat (emailem, telefonicky). Pokud provozovatel uzná, že není 

možno těmto požadavkům vyjít vstříc a nedohodne se se zákonným zástupcem dítěte na kompromisu, 

je oprávněn dítě ze seznamu účastníků tábora vyřadit s povinností obratem vrátit účastnický poplatek, 

nebo jeho poměrnou část s ohledem na podmínky stanovené odstavcem „Stornování přihlášky“ tak, 

jako by rodič dítěte účast stornoval sám.   

Dále pokud se Vaše dítě nemůže zúčastnit celé délky tábora, je zákonný zástupce tuto skutečnost 

povinen sdělit již při přihlášení dítěte na tábor prostřednictvím předběžné přihlášky. S ohledem na 

plynulý průběh tábora jsme však nuceni upřednostnit zájemce, kteří mají zájem o účast po celou dobu 

tábora.   

Návštěvy na táboře   

Jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora. Bez vědomí a 

souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup. Po 

předchozích negativních zkušenostech návštěvy na táboře velmi nedoporučujeme (dětem, kterým 

rodič nepřijede, se začne stýskat, dost často i těm, kterým na návštěvu přijede). Navíc téměř každým

okamžikem probíhá táborový program, z něhož vaše dítě přece jen vytrhnete.   

Každá návštěva tábora je povinna podepsat doklad o bezinfekčnosti ihned po vstupu do prostoru 

tábora, bez tohoto jí nebude umožněn kontakt s jakýmkoliv účastníkem zotavovací akce.   

S sebou na tábor:   

Návodný seznam věcí, které má mít dítě s sebou na táboře, najdete na našem webu 

www.freemovecamp.cz, v sekci „Dokumenty ke stažení“.

http://freemovecamp.cz/dokumenty.html
http://freemovecamp.cz/dokumenty.html
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V případě, že dítěti bude nějaké podstatné vybavení chybět, bude zákonný zástupce neprodleně 

informován a jeho povinností je sjednat okamžitou nápravu. Pokud k tomuto nedojde, je hlavní 

vedoucí tábora oprávněn dítě z tábora vyloučit a rodič je povinen si dítě do 24 hodin vyzvednout v 

místě konání tábora.   

Mobily, elektronika, peníze a další cennosti   

Vybavení dětí na táboře není pojištěno vzhledem k vysokým cenám pojistného. Není proto vhodné 

dávat dětem s sebou drahé předměty, šperky, drahé mobily, rádia atd.   

Naše zkušenosti s mobily na táboře jsou spíše negativní. Případné stesky a problémy, zejména malých 

dětí, se při „mobilním“ kontaktu s rodiči spíš znásobí, než vyřeší. Stýskání se opakuje po každém 

telefonátu, věřte, je to tak. V dnešní době je ale pobyt bez mobilu téměř nepředstavitelný. Vzhledem 

k náplni táborových aktivit bude možnost dětí používat mobil velice omezena. Při denních sportovních 

činnostech nebudou mít děti telefony u sebe. Kontakt bude možný takto:  

- ráno, po snídani, v době mezi 8.00 – 9.00

- v době odpoledního klidu mezi 13.00 a 14.00

- v době večerního volna mezi 19.30 a 20.30

Informujte, prosím, svoje děti o tomto opatření a sami se snažte přizpůsobit uvedeným časům, 

pokud budete chtít dítě kontaktovat. Po příjezdu na tábor budou děti seznámeny s denním režimem, 

jehož součástí je i používání mobilu. V případě, že dojde k porušení těchto pravidel, bude to 

posuzováno jako porušení táborového řádu, jehož důsledkem může být až vyloučení z tábora se 

všemi negativními souvislostmi.   

V nutném případě rodiče kontaktujeme sami. Pokud to vyžaduje situace, můžete zavolat na mobil 

hlavního vedoucího – 725 862 760. Velmi doporučujeme zaslání pohledů, první můžete odeslat už v 

pátek před nástupem na tábor, aby ho Vaše dítě dostalo na počátku následujícího týdne. 

Adresa tábora je:  
FREEMOVECAMP 2020 

Rekreační středisko Blaník
Smršťov 19, Louňovice pod Blaníkem 257 06

Dále v případě nemoci, nebo úrazu, které brání dítěti v pokračování pobytu, jsou rodiče povinni si 

dítě na táboře nejdéle do 24hod (v případě nakažlivé nemoci i dříve) vyzvednout a odvézt do 

domácího ošetřování. Nemocí se myslí přenosné onemocnění, či jiné onemocnění, které brání 

dítěti v účasti na programu dlouhodobě. V případě úrazu se jedná o úraz, kdy nejsme schopni 

zajistit režim stanovený lékařem.   

Případné bližší informace Vám v případě nutnosti podá provozovatel tábora – FREEMOVE s.r.o., 

nejlépe e-mailem: info@freemovecamp.cz

Těšíme se na shledanou, 

Tým FREEMOVE 
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PROVOZNÍ ŘÁD TÁBORA  
Každý účastník letního sportovního tábora:  

bude se řídit ustanoveními vedení tábora, které jsou závazná.

bude se chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.

bude se po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních

vedoucích.

může se obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře
zastupují rodiče.

provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.

bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího se nesmí vzdálit z prostoru

tábora, a to ani do nejbližšího okolí.

je povinen udržovat svůj pokoj, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.

chrání přírodu živou i neživou.

dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.

v době nočního a poledního klidu se chová tiše, neruší ostatní.

svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze
jeho oddílový vedoucí, nebo jiný pracovník tábora. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení
práce čisté a v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.

na nářadí, trampolínách a různých parkourových překážkách NIKDY necvičí bez dozoru oddílového

vedoucího, praktikanta nebo určeného pracovníka tábora.
nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka
svému oddílovému vedoucímu.

nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní.

Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.

uloží si peníze a jiné cennosti do táborového trezoru u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné
cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou
žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována.

Každý účastník tábora dodržuje:  

pravidla používání mobilů, se kterými byl seznámen

zákaz konzumace hub, borůvek, malin a jakýchkoliv jiných lesních plodin bez výslovného souhlasu

vedení tábora.

zákaz konzumace potravin mimo táborové středisko bez výslovného souhlasu vedení tábora.
zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.

zákaz vstupu k vodě bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za

osobní přítomnosti vedoucího. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů

(včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné

porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.

zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu

za osobní přítomnosti vedoucího.

zákaz navštěvování cizích pokojů bez souhlasu osob, které je užívají. Po večerce striktní zákaz

navštěvování cizích pokojů. Do všech pokojů mají povolen přístup jen táboroví vedoucí.

 zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy v kuchyni smí pracovat pouze určená služba.

zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných či psychotropních látek.
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V případě porušení těchto pravidel je provozovatel tábora oprávněn dítě z účasti na zotavovací akci, 
tj. letním táboře, vykázat a rodič je povinen neprodleně si dítě osobně na táboře vyzvednout (nejdéle 
do 24 hodin).  




