
 

 

Pořadatel:        Junák - český skaut, Středisko Impeesa Zlín, z. s. 

Termín:              1.8.2021 až 15.8.2021 

Místo:             Tábořiště u obce Držková (u hájenky Májová),  49°19'25.411"N, 17°48'13.352"E 

Cena:  4 050,- Kč (3 300,- Kč + 750,- Kč) 
(dotace 750,- Kč od Magistrátu města Zlína pro účastníky s trvalým bydlištěm ve Zlíně)  

Storno poplatky: 
50% ceny tábora   31 – 10 dní před táborem 
75% ceny tábora   9 – 3 dny před táborem 
100% ceny tábora                 3 a méně dní před táborem 

 

▪ Příjezd 1.8.2021 v 17:00 hod (z epidemiologických důvodů), prosím příjezd aut jen na vyložení 
věcí.  

▪ Odjezd 15.8.2021 v 9:00 hod (ani později ani dříve) 

COVID opatření 

Každá osoba, která se účastní tábora (přes noc) má zajištěn PCR test (nejvýše 7 dní předem, bude 

akceptován test nejpozději z 25.7.2021), oficiální kopie dokumentu. Případně očkování druhou 

dávkou (kopii dokumentu o očkování). Jsou přípustné i antigenní testy, né starší 3 dnů (opět je nutné 

potvrzení či čestné prohlášení), ale velmi to komplikuje situaci na táboře, po 7 dnech je totiž nutné 

nové testování těchto osob. V takovém případě je nutné dítě vybavit samotestovací sadou, kterou se 

dítě v polovině tábora otestuje. 

Více na https://krizovatka.skaut.cz/koronavirus/tabory/covid-19-tabory 

Při nástupu na tábor: 

• Vyplněná přihláška na tábor 

• Covid Potvrzení o bezinfekčnosti v den tábora – na určený dokument 

• Posudek o zdravotní způsobilosti – nesmí být starší 2 let 

• Kopie zdravotní kartičky 

• Léky, zdravotní omezení či jiné specifika - popište do dotazníku o zdravotním stavu dítěte 

• Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu  

• Potvrzení o testování  

Uveďte dostupné telefonní číslo, v případě nutnosti kontaktování. Vaše dítě v případě drobných 
zranění či onemocnění, ošetřuje táborový zdravotník, případně jej vezeme do ambulance. Dle 
závažnosti problému, které by dítě limitovalo pro další činnost, kontaktujeme rodiče, aby si pro dítě 
přijeli a odvezli si jej do domácího léčení. 

Upozorňujeme, že v úvodu tábora vybíráme mobilní telefony – ty pak umístíme na dostupné místo, 
kde jej mohou táborníci v určených časech použít na telefonování či psaní sms. 

 


