Z POHÁDKY DO POHÁDKY
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO DĚTI I RODIČE
Základní informace o táboře aneb Co nás čeká?
Termín konání: neděle 5. 8. 2018 – sobota 18. 8. 2018
Místo konání: Mostek u Dvora Králové
GPS: 50.4873758N, 15.6809214E
Celotáborová hra Z pohádky do pohádky
aneb Záchrana Pohádkové říše
Program:
Celotáborová hra
 Výtvarné tvoření –výroba vlastního šotka, kofoláčka, rukodělné práce (výroba
náušnic, náramků z paracordu atd)
 Turisticko – tábornické a sportovní aktivity – uzlování, střelba, fotbálek atd.
Čeká nás výlet na Vodní nádrž Les Království, Kuks, táborový oheň, v případě hezkého
počasí koupání na koupališti v Mostku, rytířské souboje, volba nej Princezny a Prince,
závěrečná královská přehlídka s velkou hostinou a další…hlavně hry v lese a v přírodě,
plno zábavy, Večer hazardu, možná i diskotéka…

ubytování:

Hájovna, Mostek u Dvora Králové
Budeme spát v maringotkách a chatách, příp. v budově,
k dispozici velká jídelna, herna, hřiště
Každé dítě musí mít vlastní povlečení a prostěradlo
(klidně i napínací), příp. polštářek, doporučujeme i
přezůvky do chaty

Tábor je spolufinancován
Ústeckým krajem
z Fondu Ústeckého kraje

Důležité informace pro rodiče (pokud máte tábor zaplacen, můžete tento odstavec přeskočit
Účastnický poplatek: 4.400,- Kč uhradit do 15.7.2018 (případně doplatek dle již zaplacené zálohy)
Platbu proveďte převodem na BÚ (206020007/0300, variabilní symbol: 05082018, do zprávy pro
příjemce uveďte celé jméno dítěte) nebo v hotovosti v RC Slunečník. Pokud potřebujete vystavit
fakturu, zašlete na e-mail rcslunecnik@volny.cz údaje o zaměstnavateli (název, adresa, PSČ, IČ).
Storno podmínky v případě odřeknutí místa:
1. Bude-li odřeknuté místo obsazeno náhradníkem, bude vrácena celá částka.
2. Zůstane-li uvolněné místo neobsazeno z vážných důvodů (nemoc apod.), je nutné předložit lékařské či jiné
potvrzení a storno poplatky budou následující:
20% z ceny poukazu při odhlášení nad 15 dní (včetně) před odjezdem
50% z ceny poukazu při odhlášení v době 15 – 0 dní před odjezdem
3. Vrácení peněz bude provedeno nejpozději do konce září 2018. Pokud bude poukaz hradit organizace,
může být vrácená částka poukázána pouze zpět na její účet.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ODJEZDU
Odjezd autobusem v neděli 5. 8. 2018 od Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Sraz nejpozději ve 12.40 hodin – odjezd autobusu ve 13 hodin.
Rodiče u autobusu předají vedoucí přepravy či zdravotnici:
1. Přihlášku – originál, případně nám podepíšete kopii, kterou jste zaslali emailem, včetně
podepsaného Souhlasu a Doplňujících údajů účastníka akce
2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním dětským lékařem (pokud jste neodevzdali
spolu s přihláškou). Je nutné, aby dítě bylo očkováno (příp. potvrzení o kontraindikaci)

3. Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
- vypisuje se v den nástupu na tábor
4. Zdravotní (očkovací) průkaz dítěte (příp. kopie)
5. Průkaz zdravotní pojišťovny (příp. kopie)
6. léky, včetně popisu užívání (pokud je dítě užívá)
7. pohledy nebo dopisy (prosím, očíslujte)
Bez náležitostí v bodech 1 až 5 nemůže být dítě
na tábor přijato!!!

CO SI VZÍT S SEBOU?
Určitě něco staršího, jedeme do přírody, a tak budeme
potřebovat tepláky, bezpodmínečně holínky a pláštěnku
(případně něco nepromokavého), sportovní obuv a
přezůvky. Jistě nějakou bundu na vycházky, svetr, trika,
ponožky, kapesníky, spodní prádlo v dostatečném
množství …..raději více než méně!!!
hygienické potřeby (kartáček a pastu na zuby, mýdlo,
šampón, ručníky, toaletní papír…)
Dále jsou nutné plavky, brýle proti slunci a opalovací
krém. Děti si mohou vzít hudební nástroj, dále pastelky,
blok, psací potřeby, dopisní papíry, oblíbenou deskovou
hru, korespondenční lístky, známky na pohledy a dopisy je lepší nadepsat obálky a korespondenční lístky
adresami.
POHÁDKOVÝ KOSTÝM (tradiční pohádky, ne moderní
jako je Spiderman atd.) a BÍLÉ TRIČKO
více viz samostatný seznam.
MOBILNÍ TELEFON, TABLETY ČI JINÉ CENNOSTI JE
NEJLEPŠÍ NECHAT DOMA, TŘEBA BY SE ZATOULALY
(PROVOZOVATEL TÁBORA ZA NĚ NERUČÍ!!)

Pojištění dětí je v základním rozsahu na úraz.
Nevztahuje se na ztrátu a odcizení věcí!!!
V případě, že se Vaše dítě bez mobilu či tabletu
neobejde, i letos využijeme již osvědčeného postupu:
daná elektronika bude schovaná u vedoucích, v době
poledního klidu či osobního volna po večeři si děti
budou moci hrát, příp. vám zavolat. (Zabráníme nejen
ztrátě, ale i zbytečným telefonátům, které můžou být pro Vás
i znepokojivé ...děti se mohly třeba jen pohádat, nebo dítě
zrovna prohrálo nějakou soutěž …a zrovna v tuto chvilku
chce moc a moc domů…)

Zpátky přijedeme v sobotu
18. 8. 2018 cca v 16.00 hodin opět ke
Krajskému soudu v Ústí n. L.
POZOR, čas může být ještě trochu
poupraven, v případě změny budete
včas informováni.
Chtěli bychom Vás požádat, abyste svým dětem,
především těm, které jsou prvně na táboře, ještě
před odjezdem odeslali pohled nebo dopis.
Pomáhá to překonat začátek. Prosíme,
nezapomeňte svým dětem napsat. Pište jim často
a smutné věci nechte až po jejich návratu!
Dopis případně můžete odevzdat i při předání
dětí u autobusu a náš „poštovní skřítek“ je
dětem doručí ihned v pondělí, příp. dříve. Je
také možné nám dát pohledy na celou dobu
tábora, nemusíte tak utrácet.
Návštěvy rodičů, prarodičů, tetiček a strejdů
jsou v areálu LT během pobytu zakázány. Je
zbytečné do tábora jezdit, protože není jasné,
zda budou děti v areálu, mohou být na
celodenním výletě apod. Ale hlavně jde o
narušování výchovné činnosti, které může vést k
psychickým problémům zvláště u malých dětí.
Rovněž může nastat problém s porušením
hygienických předpisů (bez zdravotního průkazu
nelze do objektu tábora nikoho vpustit).
Nebojte se, při problémech se s Vámi
spojíme.

ADRESA LT:

Penzion Hájovna č.p. 180
Mostek u Dvora Králové
544 75



TÁBOR POŘÁDÁ RODINNÉ CENTRUM
SLUNEČNÍK, Z.S.
Hlavní vedoucí: Mgr. Irena Beránková
Zástupce hlavní vedoucí: Leona Říhová
Zdravotník akce: Mgr. Lucie Libešová

Telefonní informace po dobu tábora v době
od 9 – 10 a od 18 – 19 hodin na tel. čísle 607 614 766 Irča Beránková (hlavní vedoucí tábora)
nebo na tel. čísle 777 316 314 Lucie Libešová (zdravotnice)

