INFORMACE PRO RODIČE
• Odjezd na tábor je v sobotu 13.7. 2019 v 9 hodin (sraz 8.40) od vinohradské sokolovny,
Praha 2, Polská 1 (Riegrovy sady).
• Příjezd z tábora je v sobotu 27.7. 2019 asi ve 13:30 hod. také k sokolovně.
• Vyplněnou přihlášku s neodděleným potvrzením lékaře zašlete nejpozději do 30.4. 2019 na kontaktní adresu:
Jana Haltufová
Čajkovského 38,
Praha 3, 130 00,
Dotazy směřujete na hlavního vedoucího – Jana Haltufová (732 228 657). Pro Vaše dotazy můžete využít i e-mail
info@taborledec.cz. Další informace najdete na webových stránkách tábora www.taborledec.cz.
• Částku za pobyt je nutno uhradit nejpozději do 31.května 2019. Nebude-li do 7.6. 2019 Vaše platba na našem účtu,
nebude Vaše dítě do tábora zařazeno a místo nabídneme dalším zájemcům.
• Cena za pobyt je pro členy TJ Sokol Královské Vinohrady 4.800,- Kč, pro ostatní 5.200,- Kč. Pro úhradu použijte:
a) bankovní převod na účet: 258268418/0300, variabilní symbol – rodné číslo Vašeho dítěte – důležité při
identifikaci platby. Zároveň prosíme uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.
b) fakturou (v případě příspěvku zaměstnavatele) – viz originál přihlášky.
• Dítě, které s sebou vezme na tábor kamaráda či sourozence, který na táboře ještě nebyl, má slevu 200,- Kč. Je
nutné, aby nový účastník tábora na přihlášce v kolonce „tábor mi doporučil“ uvedl jeho jméno. Čím více doporučení,
tím větší sleva.
• Pokud jede na tábor více sourozenců, druhý a další sourozenec má slevu 200,- Kč (např. 3 sourozenci – cena pro
prvního 5 200,- Kč, pro druhého a třetího 5 000,- Kč = celková sleva je 400,- Kč)
• Doporučovací a sourozenecká sleva se nesčítají.
• Při odjezdu je povinností odevzdat vyplněnou bezinfekčnost dítěte, která je součástí těchto informací. Nesmí být
starší 24 hodin.
• Adresa tábora je:
Tábor Ledeč,
Sluneční zátoka,
Ledeč nad Sázavou 584 01.
• Menším dětem pište hodně často, je to pro ně velmi důležité.
• Na dopis či pohled nezapomeňte uvést jméno dítěte!
• Návštěvy rodičů na táboře jsou zakázány z hygienických důvodů.
• Vedení tábora si vyhrazuje právo vrátit dítě předčasně rodičům, pokud nebude schopno dodržovat základní
hygienické návyky!
• Informační schůzka rodičů a vedení tábora je ve čtvrtek 20. června 2019 v 18 hod. ve Vinohradské sokolovně v
zasedací místnosti (do 2. patra a přes galerii velkého sálu).
• Pozdější nástup dítěte na tábor (lehké onemocnění, návrat z rodinné dovolené či předchozího tábora atd.) nebo
předčasný odjezd je potřeba vždy nahlásit. Nejlépe opět na kontaktní spojení nebo na schůzce s rodiči. Stejně tak i
to, že dítě přivezete přímo na tábor, abychom ho nečekali u autobusu.
• Pokud se po přihlášení a zaplacení tábora nebude moci Vaše dítě z vážných zdravotních důvodů tábora zúčastnit
(vážný úraz, infekční onemocnění), oznamte to co nejrychleji. Stornovací poplatek se řídí Smluvními ujednáními, které
jsou součástí přihlášky.
• Dětem dejte do obálky a odevzdejte při odjezdu vedoucímu kopii karty pojištěnce a očkovacího průkazu.
• Kapesné doporučujeme cca 200,- Kč-300,- Kč. Děti se dostanou dvakrát do města.
• Upozorňujeme rodiče, že všem dětem budou při odjezdu na tábor kontrolovány vlasy táborovými zdravotníky,
aby bylo zamezeno možnému přenosu a rozšíření vší. Vlasy budou kontrolovány i dětem, které budou
přivezeny přímo na tábor. V případě, že bude u dítěte zjištěn výskyt vší nebo hnid, nebude moci nastoupit na
tábor. Nastoupit může poté, co budou tito paraziti odstraněni a vlasy zkontrolovány táborovým zdravotníkem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti .....................................................
bytem

...........................………………………………………………ani

jeho

rodičům

nebo

jiným

osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti karanténní opatření (karanténu, zvýšený
zdravotnický dozor nebo lékařský dohled) a že mi též není známo, že v posledním týdnu přišlo toto
dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.
V ...................... dne ...............................čitelný podpis …………………………………………….

