Organizační pokyny Jarní příměstský tábor 2018
INFORMAČNÍ LIST k Jarním příměstským táborům 2018
Pořadatel:

„Spolek přátel našich hor“, Jaurisova 1500/21, 140 00, Praha 4 (odpovědný za provoz)

Sraz:

každý den → budova SOŠ Karlovy Vary
Konečná 21, 360 01, Karlovy Vary

Příchod na tábor:

vždy od 7:30 do 8:30

Vyzvedávání:

vždy od 16:30 do 17:30
---vzhledem k počtu dětí nelze čekat déle-----místo srazu je shodné smístem odchodu i návratu-----po dobu čekání na odchod již budou děti po dozorem vedoucího---

Místo:

Karlovy Vary – výlet do Plzně, Galerie umění, Muzeum, Diana a další

Druh tábora:

Příměstský, od pondělí do pátku, s výlety na zajímavá místa a atrakce

Číslo telefonu na Příměstské fakultní tábory 2018:
Pojištění:

+420 725 049 436 Rizan Badalli

Děti jsou pojištěny proti úrazům. Pojištění se nevztahuje na finanční hotovost.

Při předávání dítěte odevzdejte vedoucímu:

Čestné prohlášení (bezinfekčnost)

Kartičku zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie)

Průkazku (fotka, datum narození, jméno, příjmení)
Mobilní telefony:

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let NEDOPORUČUJEME dávat dětem mobily
s sebou na tábor. Předejdeme tím mnoha nepříjemnostem. Bude-li potřeba, určitě Vás
budeme ihned kontaktovat.

Cenné věci:

Nedávejte dětem fotoaparáty, přehrávače, digitální hry, řetízky, mobilní telefony,
větší finanční obnosy atd. Případnou ztrátu nelze nahradit!

Kapesné:

dle vlastního uvážení (cca 50-100 Kč/den) – dítěti nebo vedoucímu při předání dětí

Návštěvy v táboře

Nejsou z hygienických a psychologických důvodů povoleny. Vždy je ale možné
kontaktovat hlavního vedoucího tábora a jakoukoliv situaci řešit s ním.

Individuální péče:

Není vzhledem k velikosti a programu tábora možná – převažují kolektivní aktivity.

Dítě může být po příchodu předáno pouze rodičům, nebo osobám k tomu určeným (viz List účastníka 1).
Doporučený seznam věcí:
Do baťůžku si zabalte:
- láhev na pití
- nepromokavou bundu
- léky (nahlásit vedoucímu)
- kapesník (balíček papírových kapesníků)
- kapesné
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PLATBU ZA TÁBOR UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO 14 DNÍ OD OBDRŽENÍ ČÍSLA
PŘIHLÁŠKY
Platbu tábora lze provést:
1. převodem z Vašeho účtu na účet „Spolku přátel našich hor“ u Fio banky
číslo účtu:

2300555568/2010
NUTNÉ UVÉST variabilní symbol = číslo přihlášky!!!
2. na základě vystavené faktury (Váš zaměstnavatel vystaví objednávku, kde uvede kromě
jména, příjmení atd. – číslo přihlášky!!!)
3. ve vyjímečném případě, po předchozí domluvě v hotovosti
Případné dotazy: ☏ +420 725 04 94 36, tabory@pedf.cuni.cz
Odesláním přihlášky a následnou platbou souhlasíte s následujícím ujednáním:
 storno poplatky

- do 1 měsíců ode dne odjezdu = 30% z ceny tábora
- do 14 dnů od dne odjezdu = 50% z ceny tábora
- méně než 1 týden do dne odjezdu = 100% z ceny tábora

Možnost individuálního řešení.
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