
Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov 
        Karla Čapka 573, 357 09 Habartov 
 
Příměstský tábor je alternativou k vícedennímu táboru. Připravený je 
zábavný program během pracovních dnů vždy od 9.00 -15.00 

 

Táborový řád 

 Náplní příměstského tábora je nejen zajistit hlídání děti v pracovní době rodičů, ale 

také, a to především, zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou 

programovou nabídkou, trochou sportu, vzdělávání i kultury. 

 Rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program 

může být změněn dle rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí, 

únavě dětí,…). 

  O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení vedoucí. 

 Program příměstských táborů je připraven denně od 9:00 do 15:00 hodin. Děti je 

možné ráno přivést podle individuální potřeby a odchází opět dle individuálních 

potřeb ( časový rozpis rodičů)  

 Vedoucí  přebírá za děti odpovědnost v okamžiku příchodu dítěte  na příměstský 

tábor- tzn. Budova DDM Habartov. Odpovědnost končí odchodem dítěte 

z příměstského tábora podle časového rozpisu rodičů. 

 Na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno 

nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 

mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci 

(šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor berou na vlastní nebezpečí, v případě 

ztráty či zničení za to organizátor nenese zodpovědnost. 

 V ceně tábora jsou zahrnuty výdaje na program a stravování (oběd a pitný režim). 

 Děti mají zajištěno stravování (svačiny, teplý oběd, pitný režim bez omezení). 

 Program příměstského tábora probíhá obvykle v prostorách DDM (včetně 

hřiště) a v okolí města . 

 Ve všech prostorách a prostranství, kde probíhá tábor je zákaz kouření a užívání 

návykových látek (alkohol, drogy). 

 V programu se střídají činnosti sportovní, pohybové s klidovými, zábavné s 

pracovními. 

 Po skončení tábora budou mít všichni rodiče k dispozici fotky z akce zdarma ke 

stažení z internetu (www.ddm-habartov.cz). 

 Na akcích je vždy přítomen zdravotník – proškolený vedoucí.   

  Pro účast na táboře je nutné Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti, které 

zákonný zástupce odevzdá první den konání . 

 Tábora se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou 

jakékoliv zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou 

a převezmou do vlastní péče 

http://www.ddm-habartov.cz/


 V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník 

(proškolený vedoucí tábora), při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první 

pomoc a postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí tábora o zranění 

ihned vyrozumí rodiče dítěte. 

 S ohledem na nový zákon č. 372/2011 sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k 

zastižení na telefonním čísle, které uvedl v přihlášce. 

 Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc 

udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v rodině, očkování, 

štípnutí hmyzem,…). 

 V případě, že dítě během tábora onemocní, nebude se poplatek za tábor vracet.  

            Rodiče  se zavazují dodržovat tento táborový řád, se kterým byli seznámeni. 

                                                                                         

Dne......................................................Četl a rozumí:........................................................... 

                                                                                            (podpis)                                    

 

 


