
V Jindřichově Hradci dne 25.5.2020 

Vážení rodiče, přátelé, kamarádi, 

s ohledem na vydané Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás chceme informovat, že letní dětské 

tábory pořádané YMCA Jindřichův Hradec se konat mohou a budou! 

Opatření bude pravděpodobně ještě měněno a upravováno dle aktuální situace. Očekáváme,                              

že se tak bude dít pouze v souvislosti s rozvolňováním podmínek pro všechny akce.  

Již nyní jsme připraveni splnit požadavky na tábory našeho typu.  

 Prosíme, počítejte se vstupním zdravotním filtrem při nástupu dítěte na tábor (měření 

teploty, vizuální kontrola dítěte, rozhovor...) a nově formulované prohlášení o bezinfekčnosti                          

na nástupním listě.  

 Na táboře bude zajištěna intenzivní dezinfekce toalet, ubytovacích a společných prostor                               

a zvýšené hygienické požadavky na mytí rukou, úklid, mytí nádobí a přípravu stravy.  

 Návštěvy na táboře musíme letos zakázat.  

 Účastníky s jakýmkoliv příznakem/příznaky nemoci COVID-19 budeme nuceni neprodleně 

poslat z tábora domů. V případě prokázané nemoci COVID-19 musí být tábor ukončen. Prosíme, 

počítejte raději i s těmito nepříjemnými variantami, kdybychom potřebovali Vaši součinnost                             

při odvozu Vašeho dítěte z tábora. 

Věříme, že tato zvýšená zdravotní opatření nebudou na újmu táborů, že prožijeme společně s dětmi 

příjemný pobyt v přírodě se všemi možnostmi našeho tábořiště, že se celková zdravotní situace bude 

přes léto nadále zlepšovat a že tábory zdárně dokončíme a všem nám prospějou.  

Zvýšené náklady na tábory nebudeme kompenzovat zvýšením poplatků za tábor a jsme připraveni                    

je nést z prostředků YMCA, případně od solidárních dárců a podporovatelů našeho tábora. Současně 

nabízíme jako v předchozích letech, že sociální důvody nebo letošní neočekávaný zásadní výpadek 

rodinných příjmů nemusí být překážkou účasti na táboře a rádi najdeme přijatelné řešení ve formě 

slevy z táborového poplatku (v případě potřeby se prosím obraťte na hlavního vedoucího tábora).  

Chceme Vám sdělit, že chápeme, že možná i zvažujete za současné situace přehodnocení účasti 

Vašeho dítěte na táboře. Pokud se rozhodnete zejména kvůli riziku nákazy nemocí COVID-19 Vaše 

dítě na letošní tábor neposlat, je to pochopitelné. Zvažte Vaši konkrétní situaci a dejte nám vědět                       

do 15.6.2020, pokud se rozhodnete, že Vaše dítě na tábor nenastoupí. Samozřejmě v den nástupu 

zvažte pečlivě a pravdivě všechna prohlášení ohledně zdravotního stavu dítěte a jeho kontaktů                         

z epidemiologického hlediska. 

Děkujeme za pochopení a za Vaši podporu již v čase příprav. Moc si ceníme duchovní i hmotné 

podpory. Všichni naši dobrovolní vedoucí přistupují zodpovědně jak k přípravě programu, tak                             

k hygienické přípravě na tábory. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám hlavní vedoucí táborů k dispozici. 

Za tým dobrovolníků YMCA JH                                                          Tomáš Drnek, místopředseda YMCA JH  


