
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Jilemnice 
 

Tábor mladých hasičů    Miletínské Lázně    3. 7. – 17. 7. 2021 
 

 Vážení rodiče, Vaše dítě má strávit 14 dnů na táboře mladých hasičů v Miletínských Lázních. 

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím: 
 

MÍSTO    Místo pobytu se nachází v Miletínských Lázních, cca 4 km od Miletína u Hořic. Základna je 

umístěna v areálu s mnohoúčelovým hřištěm a dostatkem volné plochy pro volnočasové aktivity. Děti 

budou ubytovány v chatičkách po čtyřech. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, samozřejmostí je 

strava 5 x denně. O Vaše děti se bude starat zkušený kolektiv lidí, z nichž většina pracuje s dětmi i 

průběhu školního roku, a které známe z osobního či profesního života. Po celou dobu soustředění bude 

přítomen zdravotnický personál. Celý areál je oplocen a z naší strany bude průběžně kontrolován. 
 

ZAHÁJENÍ                      UKONČENÍ 

Dopravte své dítě do areálu tábora v sobotu 

3.července 2021 v době mezi 13,30 – 14,30 hod. 

Vyzvedněte si své dítě z areálu tábora v sobotu 

17. července 2021 v době mezi 9,00 – 9,30 hod. 
 

ADRESA   Rekreační zařízení     Telefon: 603 244 301 

Soustředění mladých hasičů Jilemnice    724 180 029 

  Miletínské Lázně 503     E-mail:    josef.cerman@centrum.cz 

  507 71 Miletín    
       

KÁZEŇ    Na Vašem dítěti bude vyžadováno ukázněné chování, neboť na táboře bude s dalšími 

kamarády. Jakékoliv hrubé porušení základních norem společenského chování (šikana, kouření, 

konzumace alkoholu a užívání drog), ale i porušení kázně při koupání či ubližování druhým je důvodem 

k jeho okamžitému vyloučení z průběhu tábora, a to bez jakékoliv náhrady. Každou úmyslnou škodu 

způsobenou dítětem na zařízení, případně jiné škody takto vzniklé, jsou povinni rodiče uhradit. 
 

ZDRAVÍ    Na tábor pošlete jen zdravé dítě. Při přebírání dětí bude provedena zdravotní kontrola. 

Podmínkou účasti je potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení lékaře. Užívá-li dítě léky, upozorněte na tuto 

skutečnost zdravotníka tábora při prezentaci před odjezdem. Léky s nadepsaným způsobem užívání a 

jménem dítěte též předat zdravotníkovi. Rodiče souhlasí se základním odborným vyšetřením nebo 

ošetřením dítěte z rozhodnutím lékaře. V ceně pobytu nejsou zahrnuty zdravotnické poplatky 

(pohotovost, recept, doplatky za léky,....), ty od Vás vybereme 17. 7. 2021 při ukončení podle skutečně 

vynaložených nákladů pro každé dítě. Pokud budete dávat dítěti nějaké jídlo, tak jen takové, které 

nepodléhá rychle zkáze. Po dobu konání tábora je nutno zajistit dostupnost rodičů. V případě 

potřeby si své dítě na vyzvání vyzvednete z místa konání soustředění, nebo Vám budou 

vyúčtovány náklady na dopravu.  
V případě výskytu infekce COVID-19 budeme postupovat dle pokynů Krajské hygienické stanice. 
 

STORNO POPLATKY    : Zrušení pobytu 35 až 22 dní před nástupem - 25%, 21 až 8 dní - 50%, 7 až 

4 dny před nástupem - 85%, méně než 4 dny popř.  zrušení v průběhu - 100% z celkové částky za pobyt. 
 

CENNÉ VĚCI    Na akci nedoporučujeme dávat dětem cenné věci. Nedávejte dětem ani mobilní 

telefony, tablety a DVD přehrávače!!! Z bezpečnostních důvodů není možné chatky zamykat a není 

tedy možné za cenné věci nést jakoukoliv odpovědnost. Mobilní telefony se nám v minulých letech 

příliš neosvědčily. Některým citlivějším dětem se totiž může občas stýskat a pak volají neustále domů a 

doslova citově vydírají svoje rodiče, aniž by k tomu existoval kromě stesku jiný racionální důvod. 
 

VÝBAVA    Povinná výbava: pláštěnka, gumáky, ešus, lžíce a lžičky, hrníček, spací pytel. Další 

minimální nutná výbavy: 2 x mikina, 2 x tepláky (popř. souprava), dlouhé kalhoty do města, oblečení na 

spaní, svetr, bunda, trička s krátkým rukávem, 10 x spodní prádlo, 10 x ponožky, 2 x kraťasy nebo 

trenky, plavky, čepice proti slunci, šátek, kapesníky, vhodná obuv na turistiku a sport, pantofle – 

sandály, tričko na batikování (bílé, bavlněné), deka, hygienické potřeby, ručníky, krém na opalování, 

toaletní papír, sáček na špinavé prádlo, utěrku, baterku s náhradními bateriemi, psací potřeby, pastelky, 

sešit, četbu, hry, batůžek na turistiku, láhev na pití, šicí potřeby, maska na karneval - povinná, sluneční 

brýle, repelent proti klíšťatům, kapesné, zdravotní průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení 

lékaře, potvrzení o zdravotní bezinfekčnosti a osobní léky. !!!  min. 5x jednorázová rouška !!! 
 

NÁVŠTĚVY     v letošním roce bez návštěv  

 
 

                                           Hlavní vedoucí 


