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PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA LETNÍHO TÁBORA
Úvodem je třeba říct pár slov, i když to většina ví a zná. Šipka Praha, jak ji znáte nyní, není žádná oficiální
organizace, která by fungovala v jakékoliv právní formě. Zmiňujeme to především pro ty rodiče, jejichž
ratolesti začaly pravidelné schůzky navštěvovat teprve letos a třeba právě na doporučení. No a tyto děti
pojedou možná prvně na tábor a myslíme, že naše sdělení rodičům je nutnost.
Historicky Šipka Praha byla T.O.M. (turistický oddíl mládeže), ale nyní Šipka Praha nespadá ani pod
Junáka – český skaut, ani pod Asociaci TOM, ani pod Pionýr z.s., ani pod Českou Radu Dětí a Mládeže, ani pod
Český Klub Turistů, ani, ani, ani…. Možná, právě proto jsme si za jedno ze svých hesel zvolili „oddíl jinak“.
Ctíme mnoho myšlenek všech výše jmenovaných institucí a jejich činností si velice vážíme. Rozhodli jsme se
mnohé dělat jinak, věříme, že snad také úspěšně. Snažíme se jít s dobou a naslouchat požadavkům a přáním
dětí, což není vždy jednoduché, ale nic není nezvládnutelné. Podprahově do všech našich aktivit (především
těch táborových, ale i do těch na schůzkách) implementujeme pro nás velice důležité hodnoty- Aktivnost,
Lidskost, Odvaha, Soudržnost, Spravedlnost a především Pohoda!
Pokud si někdo pokládá otázku, jak to tedy můžeme dělat, když nejsme oficiální instituce? Nemůžeme,
ale děláme. Je to vlastně dovolená na louce v přírodě, kde vy rodiče, nejste. Je třeba si tedy uvědomit, že
s námi vedoucími, posíláte vaše děti, tak trošku na vlastní pěst. My se samozřejmě snažíme splňovat
všechno, co bychom splňovat museli, kdybychom např. tábor dělali zcela oficiálně. Především stran
bezpečnosti, příprav a metodiky her, obsahu jídelníčku, denního režimu, základních hygienických požadavků
a prevence nebezpečných patologických jevů, si zakládáme na profesionalitě.
Tým vedoucích je stabilní a jeho tvrdé jádro je podle nás více než dobře připraveno na řešení jakýchkoliv
problémů- od zdravotnických situací, přes krizové řízení při nebezpečných situacích, až po běžné herní
incidenty s možným dopadem na aktuální psychický stav účastníků. Všichni na tábory a na akce přes rok
jezdíme bez nároku na finanční odměnu. Jsem parta nadšenců a kamarádů. Že jsme nadšenci, snad dokazuje
i to, že na letní tábor si většina z nás vybírá nastřádanou dovolenou, přesčasy, neplacené volno, atd. Děláme
to, protože máme rádi pohodu- a tu v Mezně společně s dětmi umíme nastolit! A kdo by nevěřil, nebo
nevěděl, jaké to máme v Mezně super, může kouknout nejen na naší fotogalerii na webu, ale také na FB, kde
fotky z táborů jsou a atmosféru dobře zachycují.
Hlavní myšlenkou tohoto sdělení tedy není nic jiného, než informace o tom, že s námi na tábor vaše ratolesti
posíláte na vlastní pěst (nehezky řečeno- na vlastní nebezpečí). My se vám o děti postaráme, jak nejlépe
budeme umět. Jsme ve 21. století a umíme používat mobily. Kdyby se dělo cokoliv, co není standardní na
letním dětském táboře, ihned vás o tom bude informovat a situaci s vámi řešit.
Během tábora a dalších akcí pořizujeme fotografie a videa, kterými se rádi chlubíme na našich stránkách na
fotogalerii, nebo na našem Šipka facebooku. Pokud byste objevili fotografii, kterou nechcete, abychom dál
publikovali, stačí dát vědět telefonicky, nebo emailem a my ji ze všech míst, kde jsme ji zveřejnili, vymažeme.
Věříme, že nikdy nebude potřeba tento dokument nikde použít, i přesto pro náš klid, prosíme o vyplnění a
podepsání níže uvedeného a zabalení dokumentu s sebou na tábor společně s kartičkou pojištěnce (kopie) a
zdravotní deklarace.
Za celý kolektiv vedoucích přeji krásný den!
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Zákonný zástupce účastníka potvrzuje svým podpisem následující:













Zákonný zástupce účastníka uděluje souhlas k účasti svého nezletilého dítěte (účastníka)
na akci.
Zákonný zástupce prohlašuje, že je mu znám zdravotní stav účastníka, že zdravotní stav
účastníka odpovídá náročnosti akce a účastník je schopen akci bez újmy na svém zdraví
absolvovat. Potvrzuje, že vyplnil zdravotní deklaraci.
Zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že je mu znám charakter akce (letní tábor) a že s
jejich programovou náplní bez výhrady souhlasí.
Zákonný zástupce prohlašuje, že je mu známo, že se akce řídí pravidly především
táborového řádu a obecnými principy slušného chování.
Zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že si je vědom toho a souhlasí s tím, že
organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a
organizační aspekty akce. Veškeré změny podmínek akce či jejích pravidel budou
zveřejněny na internetových stránkách akce, nebo zaslány prostřednictvím emailu, či sms
na adresu/číslo vyplněné v přihlašovacím formuláři.
Zákonný zástupce účastníka dále prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí
vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci, jakož i toho, že
účast nezletilého na akci je na jeho vlastní riziko, a že organizátor akce nebo osoby, které
na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na
zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností
účastníka plynoucích z podmínek akce (především táborový řád).
Zákonný zástupce bere na vědomí, že fotografie a audiovizuální záznam mohou být
zveřejněny na sociálních sítích a internetu pod hlavičkou Šipka Praha, nebo některého
z organizátorů. Zákonný zástupce má právo na vymazání konkrétní fotografie, či
audiovizuálního záznamu z publikovaného.
Zákonný zástupce souhlasí, aby účastníkovi bylo poskytnuto základní zdravotní ošetření,
bude-li to potřeba. Souhlasí s podáním základních bez předpisu dostupných léků podle
uvážení zdravotníka akce, bude-li to potřeba.
Zákonný zástupce bude informován na uvedeném telefonním čísle v přihlašovacím
formuláři, pokud dojde k porušení pravidel akce účastníkem, nebo dojde k takové situaci,
která bude vyžadovat předčasné ukončení akce, nebo dojde k situaci, která je vhodná
informativního sdělení.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto prohlášení zákonný zástupce připojuje svůj vlastnoruční
podpis.

_____________________________________________
Zákonný zástupce účastníka

