Informace pro rodiče – tábor „LOVCI ZÁHAD “
Pořadatel tábora:
TOM 21202 TULÁCI
Litoměřická 502
Štětí 411 08
IČ 75143011
Umístění tábořiště:
Tábor se nachází u obce Laziště, okres Kutná hora.
Korespondenční adrese:
Jméno a příjmení
Letní tábor „Lovci záhad“
Poste restante
285 22 Zruč nad Sázavou 1

Pokud budete chtít zaslat doporučenou poštu, zasílejte na adresu:
Letní tábor „Lovci záhad“
Martin Bureš (jméno a příjmení dítěte)
Poste restante
285 22 Zruč nad Sázavou 1

Uvádějte jméno vedoucího, protože jsme se v minulosti setkali s problémy při vyzvedávání doporučených
balíčků, protože děti nemají občanský průkaz.
Informace o odjezdu a příjezdu
 Budou upřesněny.
Telefonické informace pro rodiče v průběhu tábora
 Informace o vašem dítěti Vám rádi poskytneme každý den od 18:00 – 19:00. Při odjezdu na tábor vám bude
předán kontakt na vedoucího oddílu, ve kterém bude dítě zařazeno.
V den nástupu dítěte odevzdáte:
 Vyjádření lékaře (kdo neodezval s přihláškou)
 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
 Kartičku zdravotní pojišťovny
 Zdravotní a očkovací průkaz
Další informace:

Všichni účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny,
doplněná táborovým řádem. (Hrubé porušení táborového řádu může být důvodem vyloučení z tábora – o
vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. Vyloučeným z tábora, nebude zajišťována doprava domů.)
Doporučujeme:
 Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších je
dobré poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře
teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem.
Jak objednat pobyt:
 Zašlete vyplněnou přihlášku na adresu Martina Macková, Školní 575 Štětí 411 08, nebo odevzdejte osobně
v době schůzek. Spolu s kopií složenky nebo bankovního převodu - tímto je pobyt dítěte na táboře
rezervován
 Po obdržení přihlášky a platby potvrzujeme rezervaci pobytu formou SMS na číslo nebo e-mail, který jste
uvedli v přihlášce.
 Pokud budete platit poukaz bez přispění zaměstnavatele, uhraďte složenkou, bankovním převodem na účet
232954276/0300. (Jako variabilní symbol platby uveďte datum narození dítěte). V hotovosti při
odevzdání přihlášky.
 Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné toto vyznačit
v přihlášce. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte poukaz. Potvrzení o zaplacení Vám bude
vystaven po ukončení tábora.
 Na žádost vystavíme potvrzení o zaplacení všem (bude vydáno při odjezdu z tábora) – např. pro uplatnění
nároku na čerpání příspěvku z VZP, apod.
 Cenu tábora je nutno uhradit nejpozději do 31. 5. 2020 (v případě jednorázové platby či 2 splátkách),
do 1. 7. 2020 (v případě platby ve 3 splátkách)
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Doporučený seznam věcí:
Oblečení
Spodní prádlo
Ponožky
Tílko
Triko (krátký i dlouhý rukáv)
Kalhoty, tepláky
Kraťasy
Plavky
Bunda
Pláštěnka (pevná)
Klobouk / čepice (proti slunci)
Sportovní boty (kecky, botasky)
Pevné boty (kotníkové)
Sandále
Gumovky (bez děr)
Boty do vody
Svetr nebo mikina
Na spaní
Karimatka/celta
Spacák
Polštářek (kdo potřebuje)
Teplé ponožky
Triko s dlouhým rukávem
Tepláky
Mikina
Prostěradlo (všichni povinně)

Hygiena
min 15x
min 15x + 4x
teplé
2x
6x
3x
2x
1x
1x
1x
1x
1 – 2x
1x
1x
1x
1x
2x – 3x
1x
1x
2x
2x
2x
1x
1x

Kartáček na zuby
Zubní pasta
Toaletní papír
Mýdlo
Šampon na vlasy
Hřeben
Krém na opalování
Repelent proti klíšťatům
Žínka na mytí
Ručník
Utěrka na nádobí
Látkový pytel na špinavé prádlo
Kapesníky
Ostatní
Baterka
Náhradní baterie
Zavírací nůž
KPZ (krabička poslední záchrany)
Uzlovačka (provázek o délce 1,5m)
Blok,tužka/pastelky
Šicí potřeby
Kapesné
Plechový hrnek na pití
Batoh (na výlety)
Láhev na vodu

2 – 3x
1x
1x

1x
2x

U menších dětí doporučujeme VŠE PODEPSAT! Věci se často ztrácejí a nacházejí, ale už nikdo neví či to je! Do
tašky přidejte SKUTEČNÝ seznam věcí. Batoh opatřete visačkou se jménem účastníka.
Zákaz:
Mobilních telefonů, aby nedocházelo k narušování táborového programu. Pokud budete chtít hovořit s dětmi,
můžete si zavolat večer od 18:00 – 19:00.
Nedoporučujeme:
 MP3 přehrávače aj. cennosti (není v možnostech vedoucích brát do úschovy cennosti všech dětí,
provozovatel tábora nenese za tyto věci odpovědnost). V chatkách je zakázáno dobíjení veškeré elektroniky.
 Návštěvy v průběhu tábora nedoporučujeme z důvodu narušení táborového programu a také s ohledem na
ostatní děti.
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