Organizační pokyny letní dětský tábor – Medvědka 2020
INFORMAČNÍ LIST k LT Medvědka 2020
Pořadatel:

„Spolek přátel našich hor“, Jaurisova 1500/21, 140 00, Praha 4

Korespondenční adresa pro zaslání přihlášek:

Spolek přátel našich hor, Dolní 26, Dalovice 362 63

Sraz:

I. Praha, Karlovy Vary – Letňany Terminál 1, parkoviště u KV Arény
II. Karlovy Vary – parkoviště u KV Arény
III. Praha, Karlovy Vary – Letňany Terminál 1, parkoviště u KV Arény

Odjezd na LT:

II.běh – Karlovy Vary – 10:00 | I.běh a III.běh – K. Vary – 9:00 Praha – 11:30

Návrat z LT:

II.běh – Karlovy Vary – 14:30 | I.běh a III.běh – K. Vary – 14:30 Praha – 12:00
---v případě změn ohledně času a místa odjezdu Vás budeme kontaktovat-----čas odjezdu a návratu je orientační +/- 30 minut od uvedeného času-----místo srazu je shodné s místem odjezdu i příjezdu---

Místo:

Špindlerův Mlýn – v krásném prostředí Krkonošského národního parku

Druh tábora:

Stálý, ubytování v horské boudě, prostory pro hry při nepříznivém počasí,
Doprava autobusem k táborové základně; jídlo pětkrát denně; pitný režim
Více informací o objektu na: medvedibouda.cz

Adresa pro korespondenci na LT:

Číslo telefonu na LT Medvědka:
Pojištění:

Jméno dítěte
Špindlerův Mlýn 84
543 51, Špindlerův Mlýn
+420 725 049 436 Rizan Badalli

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

Při odjezdu odevzdejte vedoucímu:

Kartičku zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie)

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – případně léky s přesným návodem na používání
( ne starší 2 let )

List účastníka 1 – obsahuje bezinfekčnost (vyplňujte nejdříve 1 den před odjezdem)
Mobilní telefony:

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let NEDOPORUČUJEME dávat dětem mobily
s sebou na tábor. Předejdeme tím mnoha nepříjemnostem. Děti často řeší momentální
neshody s kamarády plačtivými telefonáty domů. Děti si však svoje rozpory do půl
hodiny urovnají, ale Vám – rodičům, už to nevolají! Pak jsou rodiče stresováni, a to
zcela zbytečně. 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 300,- Kč) – v obálce označené částkou a jménem (platí
zejména pro menší děti)

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

Doporučujeme častou korespondenci zejména u mladších účastníků i když dopis či
pohled uvítají i starší. Menším dětem je potřeba nadepsat adresami a ofrankovat
v dostatečném množství obálky V případě zaslání balíčků neposílejte dětem žádné
potraviny podléhající zkáze – např. ovoce a masné výrobky. Upozorňujme, že balíčky
musí projít kontrolou zdravotnice a nevyhovující věci budou z konzumace vyřazeny.

Individuální péče:

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

Předčasný odjezd z tábora, nebo pozdější nástup je třeba předem oznámit hlavnímu vedoucímu.
Dítě může být po příjezdu z tábora předáno pouze rodičům, nebo zákonným zástupcům dítěte.
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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!!!)
Případné dotazy: „Spolek přátel našich hor“ – ☏ +420 725 04 94 36, info@pratelehor.cz
Odesláním přihlášky a následnou platbou souhlasíte s následujícím ujednáním:
 storno poplatky

- do 2 měsíců ode dne odjezdu = 30% z ceny tábora
- do 1 měsíce od dne odjezdu = 50% z ceny tábora
- méně než 1 měsíc do dne odjezdu = 100% z ceny tábora

Možnost individuálního řešení.
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Doporučený seznam věcí na letní tábor
V závorce uvádíme počet věcí na 8denní tábory

Základní věci:
14 ks (8 ks) spodní kalhotky, slipy
kapesníky /i papírové/
14
(8)
párů ponožky obyčejné
4
(2)
páry ponožky teplé
5 ks (3 ks) trička krátký rukáv
3 ks (2 ks) trička dlouhý rukáv
3 ks (2 ks) kraťasy
plavky,
neplavci - kruh, křidýlka
3 ks (2 ks) tepláky (jiné dlouhé kalhoty vhodné na hry)
nepromokavá bunda
5 ks (3 ks) mikina / košile / teplý svetr
věci na spaní - může být i tepláková souprava
sandály / letní pantofle
tenisky / plátěnky
pevná obuv na delší trasy / pevné tenisky

Hygienické potřeby:
2 ks

ručník
mýdlo v krabičce, šampón, na vlasy, kartáček na zuby + pasta
ochranný krém, opalovací krém
hřeben
podepsaná igelitová taška na špinavé prádlo

Nutné věci:
PLÁŠTĚNKA + GUMÁKY
PŘEZUVKY
kšiltovka nebo klobouček
staré prostěradlo na postel
baterka + náhradní baterie
umělohmotná láhev + malý batůžek na výlety

Doporučené věci:
tenisák, ping - pongový míček, ping - pongová pálka
malý penál /pastelky, propisky, nůžky/, blok
dopisní papír /malé děti s předepsanými adresami/ + známky
spínací špendlík

Zvláštní požadavky:
oblečení na - prohlídku památek, návštěvu zoo, návštěvu aquparku, horskou tůru
Prosíme rodiče o zabalení věcí do menších zavazadel, nenastanou problémy s odjezdem.
Doporučujeme sbalit všechny věci do kufru či cestovní tašky, ne do batohu (lepší uspořádání).
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