KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Táborová sezóna 2019 - rady pro rodiče
Prázdniny jsou tady a s nimi i zahájení letní dětské rekreace. Moravskoslezský kraj
tradičně především v oblastech Jeseníků a Beskyd každoročně hostí bezpočet
dětských letních táborů. Pobyt na táboře přinese dětem nejen spoustu nových
zážitků, ale získají také nové dovednosti, znalosti a zlepší svou fyzickou kondici.
Pořádající osoby mají legislativně stanovenou řadu povinností, které jsou
specifikovány výše.
Důležitou radou pro rodiče tedy je:
Při výběru letní dětské rekreace pro své dítě, kterou nabízí internetový vyhledávač, si
ověřte:
•

kdo tábor pořádá,

•

kvalifikaci pořádající osoby,

•

jaké jsou zkušenosti jiných rodičů,

•

za jakých podmínek bude tábor provozován (ubytování, stravování,
zásobování pitnou vodou, zdravotní péče, atp.), zvažte osobní návštěvu
místa,

•

jaká bude náplň tábora a zda ji Vaše dítě bude akceptovat,

•

zda byl tábor ohlášen místně příslušné krajské hygienické stanici neoznámené tábory jsou předmětem častých stížností.

V případě, že jste již pro své dítě tábor vybrali, zjistěte si:
•

adresu tábora

•

kontakt na hlavního vedoucího

Zdravotníka zotavovací akce informujte:
•

o zdravotních omezeních Vašeho dítěte (alergie, astma, užívání léků)

•

o fyzické zdatnosti Vašeho dítěte (plavec x neplavec)

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o zajištění, o průběhu daného tábora nebo
Vaše dítě si bude stěžovat např. na nedostatek stravy, nadměrnou fyzickou zátěž,
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nedostatečné vybavení tábora apod. neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese:
podatelna@khsova.cz, popřípadě na telefonním čísle: 595 138 111. Rádi zodpovíme také Vaše případné dotazy. Všem dětem přejeme pěknou táborovou sezónu
2019 plnou zážitků a nových kamarádů a rodičům návrat spokojeného dítěte
z letního tábora.
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