Provozovatel:

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Bokouš, Smetanova 809, 541 01 Trutnov, IČ: 682 47 745

Název tábora:

Letní tábor "Bokouš" Vlčkovice v Podkrkonoší

Termín tábora:

od 29. 7. do 10. 8. 2018

Cena:

3 900,-Kč (ubytování, strava, pitný režim, pojištění, pedagogický dozor)

Doprava:

vlastní (tam i zpět)

Číslo účtu:

1300306399/0800,

Variabilní symbol:

datum narození dítěte, a to ve tvaru (rok měsíc den-yyyymmdd)

Platba v hotovosti:

kancelář Střediska volného času, R. Frimla 816, Trutnov 541 01

Poplatek musí být zaplacen v hotovosti nebo bankovním převodem nejpozději do 31.5. 2018.
Pokud budete požadovat pro svého zaměstnavatele fakturu, je nutné tuto skutečnost oznámit a nahlásit potřebné
údaje k vystavení faktury (název firmy, adresa, IČO, jméno zaměstnance a dítěte, které má být účastníkem tábora).
Údaje zasílejte na adresu:

SVČ Trutnov, Lenka Drápalová, R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV,
nebo elektronicky: drapalova@svctrutnov.cz, tel.: 731 610 519

TÉMA CTH

Informace pro rodiče – Letní tábor "Bokouš" Vlčkovice v Podkrkonoší
Sraz a předání dětí:

v neděli 29. 7. 2018 v 15 hod. na parkovišti nad táborem

Odvoz dětí:

v pátek 10. 8. 2018 v 15 hod. v místě stejném jako při předání dětí

Adresa, na kterou můžete psát:
"Jméno"
Letní tábor "Bokouš"
Vlčkovice v Podkrkonoší
PSČ 544 01

Telefonní kontakty na vedení tábora:
Jan Klapuš - tel.: 723 593 412
klapus.j@seznam.cz

Všeobecné informace:

Rodiče svým podpisem na přihlášce do tábora stvrzují srozumění s následujícími body:
• platnost uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů
• platnost uvedeného telefonického kontaktu a souhlas že v případě závažných zdravotních problémů
účastníka nebo jeho vážných kázeňských přestupků zajistí odvoz účastníka z tábora
• závazek uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, které účastník způsobil
• souhlas s pořizováním fotografií, filmů a jiných datových záznamů z akcí tábora a jejich veřejnou
prezentací
• používání mobilních telefonů je zakázáno, může být potrestáno zabavením po dobu tábora
• poslouchání hudebních přehrávačů je povoleno pouze ve volném čase
• každé dítě je povinno dodržovat táborový řád, se kterým bude seznámeno první den
• jídla všeho druhu je v táboře dostatek, nedávejte dětem s sebou sladkosti apod. a už vůbec je
neposílejte poštou, děti potom nejedí hlavní jídla, navíc ve vedru sladkosti přijdou v pochybném stavu;
pitný režim je zajištěn, takže nevozte ani kartony s pitím
• v případě zájmu, je možné rodiče provést po táboře v den příjezdu, avšak nezávisle na programu,
který začíná předáním dětí vedoucím
• jiné návštěvy v průběhu tábora nejsou doporučovány
• Děti budou vedoucími předem rozděleny do stanů po dvou, primárně v závislosti na věku a pohlaví
pro účely CTH a dělení na oddíly. Pokud máte Vy, nebo Vaše dítě speciální přání, s kým chce bydlet,
prosím, dejte to konce června vědět na mail: klapus.j@seznam.cz. Žádostem v den příjezdu lze velmi
těžko vyhovět.
Výbava na tábor
spací pytel, polštářek, spací oblečení, spodní prádlo, kapesníky, trička, košile, ponožky (i teplé),
tepláková souprava, svetr, bunda, kalhoty, kraťasy, čepice, šátek, pláštěnka, plavky, ručník 2x,
hygienické potřeby, krém na opalování, toaletní papír, ešus, plecháček či kelímek, lžíce, láhev na pití,
utěrka, holínky, pevné boty, tenisky (více než jedny!), sandály, nůž, fungující baterka + náhradní baterie,
repelent, (svíčka + zápalky), provázek, šicí potřeby, kolíčky, tužka, blok, malý baťoh, kapesné max. 200
Kč
Téma CTH: Anno Daemonii 1765 (o specifickém vybavení účastníků budete včas informováni)
Věci uložit nejlépe do starého kufru, který bude ve stanu umístěn na podlážce pod postelí (sportovní
tašky a kufry do letadla se dětem nevejdou do stanu pod postel, tudíž jsou velice nevhodné)!
Při nástupu dítěte na tábor odevzdejte
•
•
•

průkaz pojištěnce – kartičku pojišťovny, případně i očkovací průkaz
potvrzení lékaře (ne starší 2 let) o způsobilosti dítěte
čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (ne starší 1 dne)

Bez těchto dokumentů nemůže být Vaše dítě přijato do tábora!
Další informace můžete získat na výše uvedených kontaktech.

