
POKYNY K NÁSTUPU 2020 

Toto jsou jednotné pokyny pro všechny tábory a jezdecké kurzy 
pořádané spolkem HIPO Koryčany, z.s. v areálu HIPOCENTRA 

Koryčany, v.o.s. 
 

Adresa letního tábora : jméno dítěte + ev. název pobytu Hipocentrum Koryčany, Zámecká 432, 76805 
Koryčany 
Telefonní číslo do letního tábora: 603506997 – PaedDr. Stela Dolínková. Děkujeme, že voláte jen v 
případě nutnosti!     / ... a to v čase 17:45 – 18,30 / V případě potřeby budeme volat my vám.  
Doprava na všechny naše tábory je individuální, děti přejímáme v Hipocentru Koryčany vždy od 15,00 do 
17,00 
 
Nástup do LT: 15:00 - 17:00 (první strava večeře v 18:00) 
17:00 - Začátek letního tábora 
Odjezd z LT: 13,00 -15,00, nejpozději do 15:00 (poslední strava oběd) 
11,30 - Ukončení letního tábora, vyhodnocení, oběd 
 
Chceme pro Vaše děti udělat co nejpestřejší a tak, aby nepociťovaly téměř žádná omezení, ale k tomu potřebujeme 

VAŠI SPOLUPRÁCI. 

I. PŘEJÍMKA DĚTÍ – vždy od 15.00 do 17.00 hodin 
Prosím, do jedné průhledné složky si připravte tyto doklady: https://www.hipo.cz/ke-stazeni 

1. potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor, potvrzení musí být podepsáno zákonným zástupcem 

2. potvrzení dětského ošetřujícího lékaře vystavené v roce 2020 – prosíme čitelnou kopii, čitelná musí být i 

všechna razítka, bez tohoto potvrzení nemůže být dítě přijato do letního tábora, dítě nemůžeme přijmout ani 

v případě, že kopie nebude dostatečně čitelná, zejména razítka!!! 

3. potvrzení o zpracování osob. údajů, potvrzení, že dítě má prohlédnutou hlavu a přípravek na vši, 

4. případně léky, pokud je budeme vydávat, a rozpis jejich dávkování. Léky a dítě necháte u zdravotníka, který 

bude provádět vstupní prohlídku – měření teploty nebo jinak, jak bude upřesněno v pokynech KHS Zlín.  

Zdravotník bude viditelně označen a první zastávka bude u něj.  Další pracovník zkontroluje DOKLADY   A 

ZAPÍŠE SI PŘÍJEM DÍTĚTE. Zavazadla BUDOU ULOŽENA VEDLE PŘIJÍMACÍHO MÍSTA.  

5. VEDOUCÍ SI PŘEVEZMOU DÍTĚ – prosíme, aby děti přijely v teniskách a sportovním oblečení, dále měly 

v batůžku láhev s vodou a pokrývku hlavy, aby mohly po skupinách odcházet z tábora.   

6. DOPROVOD RODIČŮ – vážení rodiče, jistě chápete, že pohyb v areálu tábora chceme co nejvíce omezit a 

zabránit také hromadění osob, jak nám to doporučuje metodika MZ. Prosíme proto, aby dítě k přejímce 

doprovodil pouze jeden z rodičů a v zájmu urychlení přejímání dětí, prosíme o připravené doklady (bod 1-4). 

7. pokud vás přijede více, prosím, neshromažďujte se před prostory, kde budeme přijímat děti.  Děkujeme. 

II. POUČENÍ DĚTÍ A NÁVŠTĚVY 
Věříme, že Vaše děti jsou podrobně seznámeny se situací v ČR. Jen díky disciplinovanosti nás všech se daří epidemii 

zvládat. Chceme, aby si děti tábor užily stejně jako v minulých letech, prosíme jen o poučení dětí 

1. hlášení zdravotních problémů – zdravotní problém hlásit ihned zdravotníkovi tábora 

2. NÁVŠTĚVY rodičů ani jiných osob NEJSOU V DOBĚ KONÁNÍ TÁBORA POVOLENY, vstup do ubytovací a stravovací 

části tábora je povolen pouze ubytovaným osobám 

https://www.hipo.cz/ke-stazeni


3. Každoročně doporučujeme nedávat dětem na tábor TELEFONY - každodenní kontakt s rodiči je stresující pro děti i 

rodiče. Mnohdy jsou informace ze strany dětí dost zavádějící. V případě potřeby VÁM BUDEME SAMOZŘEJMĚ 

VOLAT. Zda bude mít dítě mobilní telefon necháváme letos na vás. Telefony budou v době programu tábora u 

vedoucího, děti je budou mít k dispozici v době poledního klidu (12,30-14,00). Zkušenosti ukazují, že večerní 

používání telefonů není vhodné. Děti se pak už nezabaví a teskní, i když během dne jsou v pohodě. (Za ztrátu 

telefonu, který má dítě u sebe, neručíme)  

4. Kontakt mailem – můžete napsat zprávu ( prosím bez barevných obrázků) na info@hipo.cz , my ji vytiskneme a 

předáme. Původně jsme chtěli dát dětem k dispozici počítač, aby mohli odpovídat, ale to nebude z důvodu opatření 

možné. 

4. informace o dění v táboře - není v našich silách denně aktualizovat informace a fotky na FB Hipocentra. Nemáme 

dalšího pracovníka, který by toto zabezpečoval. Fotky budeme vkládat dle možností. Věříme, že tam najdete i své 

dítě a fotky také vypovídají o atmosféře na táboře.  

5. Telefonáty do tábora - prosím, mějte na paměti, že děti budou často mimo tábor – v přírodě, vedoucí se budou 

starat o svěřené děti. Telefonujte, prosím, jen v závažných případech – epidemie, rodinné události… , a to , pokud 

možno v čase od 17,45-18,30,. telefon  603506997.  

 

 
 
Základní seznam osobních věcí do letního tábora: 
 

OBLEČENÍ  běžné táborové vybavení. SPACÁK  I PROSTĚRADLO, 
plavky, brýle sluneční i dioptrické, pokrývku hlavy - 
šátek, prostředek na opalování, barevné tričko na 
savování, masku na karneval - děti si ji mohou vyrobit,     
(ÚČASTNÍCI JK VŠE O KONÍCH A WESTERN RIDING MASKU 
NA KARNEVAL NEPOTŘEBUJÍ), hygienické potřeby včetně 
toaletního papíru, lžíci nebo celý příbor, hrníček, 
botasky- tenisky, Dítě by mělo mít alespoň dvoje pevné 
boty, nejen jedny tenisky a jedny sandály. Také jsou 
vhodné přezůvky do ubytovny. Nedávejte dětem nové 
oblečení, často si je nepoznají, mladším dětem boty a 
oblečení podepište. Tipy: pohodlné oblečení, oblečení do 
lesa, svetr nebo mikina, tenká větrovka, krátké a dlouhé 
kalhoty, náhradní oblečení, pláštěnka, jedny legíny nebo 
pyžamo na spaní, dostatek náhradních ponožek a 
spodního prádla, trička (i s dlouhým rukávem), plavky, 
kšiltovka nebo jiná čepice proti slunci (klobouk, šátek na 
hlavu). 
Prosíme, aby děti měly s sebou věci, které si samy 
poznají nebo je označte PŘÍJMENÍM, NEJEN 
INICIÁLOU. 

OBUV sportovní (tenisky), přezůvky, pevná obuv, BOTY NA 
JEŽDĚNÍ –S PODPADKEM – GUMÁKY, STARÉ KOZAČKY. 
Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NEMOHOU DĚTI JEZDIT 
V TENISKÁCH, HROZÍ PROKLOUZNUTÍ NOHY TŘMENEM.  

HYGIENICKÉ POTŘEBY Ručníky, zubní pasta a kartáček, mýdlo, šampon, krém na 
opalování, vlastní hygienické potřeby (pro dívky), 
hygienické kapesníky, hřeben 

DALŠÍ POTŘEBNÉ VĚCI  Batoh- BATŮŽEK na výlet ev. bivak, plastová láhev na 
vodu, ochranný sprej (repelent na odpuzení hmyzu, příp. 



mast proti klíšťatům), léky na předpis, sluneční brýle, 
blok a psací potřeby.  

S SEBOU CUCAVÉ BONBÓNY NA BOLESTI V KRKU, 
FENISTIL NA ŠTÍPNUTÍ. Desinfekční prostředek na umytí 

hlavy v případě výskytu vší – viz 2. strana Poučení o 
bezinfekčnosti. VŠECHNY LÉKY, KTERÉ BUDOU VAŠEMU 
DÍTĚTI ZAKOUPENY, BUDEME ÚČTOVAT PŘI PŘEDÁVÁNÍ 

DÍTĚTE ZPĚT RODIČŮM. 

JEŽDĚNÍ NA KONI helmy zapůjčíme zdarma, chcete-li si vzít vlastní, můžete, 
boty s hladkou podrážkou a podpatkem - třeba starší 
kozačky, normální gumáky- holínky, nedoporučujeme 
módní tenisky s hladkou podrážkou – nejsou 
bezpečné!!!!,  DÁLE elasťáky nebo tepláky. Kdo má, 
může si vzít vlastní pomůcky na ježdění –viz 2. strana 
Poučení o bezinfekčnosti). 
POZNÁMKA: Pokud si dítě bude půjčovat naši helmu, 
musí mít z hygienických důvodů šátek na hlavu – 
prevence případného šíření vši dětské při střídání helem. 
Děkuji za pochopení 
 

KAPESNÉ  
 
 
 
 

Kapesné - vstup na koupaliště* není v ceně tábora. (Na 
12 dní doporučujeme kapesné 250-400Kč, děti si mohou 
uschovat u vedoucího – dejte do podepsané obálky) 
* koupaliště letos vynecháme, nahradíme vodními 
hrátkami.  

Vždy podle popisu v katalogu – viz PROGRAM, CENA PROGRAM TÁBORA 

POJIŠTĚNÍ Předpokládáme, že Vaše dítě máte pojištěné proti úrazu. 
V případě, že ne, dejte nám vědět. HIPO Koryčany, z.s. i 
HIPOCENTRUM Koryčany, v.o.s. mají pojistku 
ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY, tedy za škody, které 
zaviní zaměstnanci nebo koně.  

POJIŠTĚNÍ STORNA Doporučujeme zajistit si POJIŠTĚNÍ STORNA – VIZ 
www.hipo.cz  U ALLIANZ stojí pojištění cca 45 Kč, ale je 
potřeba pojištění zřídit minimálně 6 týdnů předem, možno i 
přes web 
 

CO NEBRAT cenné věci – za ztrátu mobilů, zlata, fotoaparátů 
nemůžeme ručit. 
DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME DÁVAT DĚTEM MOBILNÍ 
TELEFON! Můžete s námi být v kontaktu mailem. 
Mailovou poštu předáme i Vašim dětem.   Více viz soubor 
VŠEOBECNĚ O NAŠICH TÁBORECH… www.hipo.cz  
 

NÁVŠTĚVY 
 
Samozřejmě jste vítáni kdykoliv před 
táborem. Přijeďte se podívat, jak to u nás 
vypadá. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.   
 

Návštěvy v táboře NEJSOU V ROCE 2020 HYGIENIKEM 
POVOLENY. Vstup do tábora z hygienických důvodů 
není možný. POZOR! Častá komunikace rodičů s dítětem 
během tábora / telefonáty, návštěva / je nejčastější 
příčinou zbytečného předčasného odjezdu z tábora! V 
případě problémů je ideální, aby se dítě s důvěrou 
obrátilo co nejdříve na svého vedoucího. V naléhavých 
případech vás budeme kontaktovat sami.  

http://www.hipo.cz/
http://www.hipo.cz/


 

POTVRZENÍ NEZBYTNÁ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:  Potvrzení lékaře PROSÍME POTVRZENÍ Z ROKU 2020, 
JAK JSEM JIŽ PSALA. Vyžadujeme kopii s čitelným razítkem. 
Potvrzení o bezinfekčnosti a přílohy, seznam léků 
Vše, pokud možno, v jedné obálce- euro folii 

Odstoupení od Smlouvy – STORNO TÁBORA , změna, předčasný ODJEZD z letního tábora: 
  

• Pokud nemůže dítě na zaplacený tábor nastoupit, zašlete na e-mail objednávky@hipo.cz  žádost o 

STORNO OBJEDNÁVKY. Vaši žádost potvrdíme mailem a případně vypočítáme výši storno poplatků dle 

Všeobecných podmínek.   

• Doporučujeme zajistit si POJIŠTĚNÍ STORNA – VIZ www.hipo.cz  U ALLIANZ stojí pojištění cca 45 Kč, ale je 
potřeba pojištění zřídit minimálně 6 týdnů předem, možno i přes web 

• V případě předčasného odjezdu dítěte z LT na žádost rodičů částku za nevyčerpané služby nemůžeme 
vracet. V případě odjezdu z důvodu akutní nemoci můžeme nabídnout náhradní termín.  

Důležité upozornění! 
- Je povinností rodičů odvést na vlastní náklady účastníka LT , jestliže: 
• neuvedl pravdivé údaje v PŘIHLÁŠCE nebo POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI , ZDE PROSÍME UVEĎTE I 

PLATNÝ TELEFON PRO PŘÍPAD, ŽE BY BYLO NUTNÉ DÍTĚ AKUTNĚ ODVÉZT K LÉKAŘI NEBO Z TÁBORA. 
• účastník nevyhovuje vstupní lékařské prohlídce / speciálně pozor na pedikulózu – vši, TEPLOTA / 
• chování účastníka odporuje běžným morálním normám a zákonem / požití alkoholu, drog, cigaret, 

agresivní chování, šikana, nerespektování pravidel tábora – TÁBOROVÉHO ŘÁDU a pokynů vedoucích / 

 kontakty: 

organizátor tábora: HIPO Koryčany, z.s. , mail: objednavky@hipo.cz, www.hipo.cz   telefon PhDr. Kristýna 
Dolínková 775093833, pracovní doba: 9-11,00, 15,00-17,00 

Kontakt na areál: Hipocentrum Koryčany, v.o.s. , Zámecká 432, 76805 Koryčany, info@hipo.cz, 

www.hipo.cz 

PaedDr. Stela Dolínková 603506997 (17,45-18,30, 7,00-8,00)
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