Důležité informace:
Tábor se koná v termínu 17. 7. 2018 až 27. 7. 2018.
Cena tábora je 3 900 Kč.
Cena zahrnuje: Ubytování, 5× denně stravu, dopravu a pedagogický dozor, výlety a vstupy,
vystoupení jiných organizací, vybavení na tábor, odměny a upomínkové předměty.
Cena nezahrnuje: Poplatky spojené s návštěvou u lékaře. Ty si dítě hradí samo.
Odjezd autobusu je 17. 7. 2018 ve 12:45 hod. z parkoviště u koupaliště za náměstím SNP
v Ostravě-Zábřehu.
Při odjezdu je nutné odevzdat hlavnímu vedoucímu a zdravotníkovi tábora:
1) Originál kartičky pojišťovny – prosíme ne kopii – ušetříte nám případné problémy
a svému dítěti taky.
2) Potvrzení o bezinfekčnosti – podepsané a s datem odjezdu. Formulář je ke stažení i
na našich webových stránkách.
3) Léky, které dítě užívá – zabalené, podepsané a na obalu, popřípadě papírku,
rozepsané užívání.
4) Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Formulář je
ke stažení i na našich webových stránkách.
5) Originál posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře
v případě, že jste spolu s přihláškou odevzdali jeho kopii. Pokud součástí přihlášky
byl originál posudku, tak si jeho kopii sami vyhotovíme. Originál bude po táboře
vrácen.
Příjezd autobusu je 27. 7. 2018 okolo 17:00 hod. na parkoviště u koupaliště za
náměstím SNP v Ostravě-Zábřehu. Prosíme o účast rodičů při příjezdu autobusu pro předání
dětí a zdravotní dokumentace. Pokud si dítě nevyzvednete do 30 minut od plánovaného
příjezdu autobusu, kontaktujte hlavního vedoucího, který Vám sdělí místo pobytu Vašeho
dítěte.
Vážení rodiče,
Děkujeme, že jste si vybrali pro letní rekreaci Vašeho dítěte náš tábor v Rekreačním
středisku Jitřenka, Ludvíkov. Věříme, že se Vaše dítě vrátí spokojené a Vy si odpočinete.
Prosíme Vás, pokud to není nutné, nejezděte na tábor za dítětem. Způsobili byste tak trauma
dětem, které tuto možnost nemají.
O Vaši ratolest se bude starat jeden hlavní, tři oddíloví vedoucí a samozřejmě také
zdravotník.
Níže je uveden seznam věcí, které jsou nezbytné a které často dětem chybí. Jinak
necháváme na Vašem uvážení, co dalšího dětem sbalíte a co ne. Prosíme Vás o následující:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Spacák – V letošním roce jedeme opět do chatek (nemusíte se bát snížení komfortu pro
děti – chatky jsou se zavedenou elektřinou). Lůžkoviny jsou k dispozici, avšak vhledem
k poloze areálu (v horském údolí) mohou být rána chladnější.
Bílé prostěradlo/Varkoče – Ti, kteří mají své rodové varkoče a placky z loňského roku,
si je vezmou. Ti, co s námi jedou poprvé na tábor Hra o Trůny, popřípadě ti, co již rodový
varkoč nemají, si přivezou bílé prostěradlo nebo jiný kus bílé látky. Nemusí být nová a
čistě bílá – bude se batikovat.
Šitíčko – Slouží primárně k opravám varkočů, které dostávají v průběhu tábora zabrat.
Baterka – Jsou připraveny také noční hry, které bez baterky hrát nejdou!
Šátek – Dostatečně velký na to, aby šel uvázat kolem hlavy.
Pláštěnka, nebo nepromokavá bunda

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Batůžek – Velký tak, aby se do něj vešlo pití, svačina na celý den, pláštěnka a peněženka.
Láhev na pití – Obsah alespoň 1,5 l.
Kvalitní pevná nepromokavá obuv
Sportovní obuv
Tři páry starých ponožek – Budou použity na hry – většinou je děti zničí, popřípadě
ztratí.
Přezůvky do chatek – Ty prosím sbalte dětem do příručního zavazadla, aby mohly být
použity hned po příjezdu.
Psací potřeby – Blok, propiska, obálky, dopisní papír a známky.
Pokrývka hlavy – Nelze použít šátek – ten je na hry!
Kapesné – Všechny placené vstupy jsou v ceně tábora. Nedaleko tábořiště je restaurace,
ve které si děti mohou něco koupit. Kolik jim dáte peněz záleží na Vás. Prosíme však,
nedávejte jim příliš velké obnosy. Děti budou mít veškerou stravu i pití v dostatečném
množství. Upozorněte je, prosím, že mají možnost si peníze uložit u svého oddílového
vedoucího, který bude výběr evidovat a za svěřené peníze přebere odpovědnost.
Mobilní telefony a jiné cennosti – Prosíme, nedávejte je dětem s sebou na tábor.
Personál tábora, ani provozovatelé rekreačního střediska neodpovídají za případné ztráty.
Kdykoliv budete potřebovat dítěti zavolat, můžete na telefon hlavního vedoucího. Jen Vás
prosíme o telefonování v době poledního klidu (od 13:00 do 14:30 hod.)
Plavky

Rádi bychom vás také poprosili, máte-li možnost a chuť, o poskytnutí drobných
předmětů, které bychom mohli dětem dát jako odměny, nebo které bychom mohli na táboře
využít. Záleží jen na Vás, my budeme vděčni za vše.
Adresa na středisko LT
Rekreační středisko Jitřenka
Ludvíkov 50
793 26
Tel. na hlavního vedoucího
Jan Tobiáš +420 721 520 082
V závěru Vás, zejména rodiče menších dětí, požádáme, PIŠTE, PIŠTE A PIŠTE.
Jedná se o 11 dní. Některé dětí jedou poprvé a bude se jim určitě stýskat. Proto prosíme
předejděte tomuto trápení. My se postaráme o pestrý program, bezpečí a pohodu Vašich dětí.
Na tábor s Vašimi dětmi se těší:
Jan Tobiáš – hlavní vedoucí
David Michalík – oddílový vedoucí
Filip Hampel – oddílový vedoucí
Adéla Prymusová – zdravotnice a oddílová vedoucí

Bc. David Střelák
ředitel SVČ Ostrava-Zábřeh

