16. ročník letního tábora pro děti

Pořadatel tábora:
Mgr. Romana Stránská
Lazinov 132
679 62 Křetín
IČO: 76121151
mob. 777 307 533
tel: 516 475 462

2018

osadasov@stransky.info

Datum tábora: 28.7. - 11.8. 2018

aktuálně na internetu:
osadasov.stransky.info

tábor pro děti ZŠ

Platbu provádějte na účet:

Cena tábora je 4170,- Kč

116 185 8053 / 0800

1. Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Ulice a číslo domu:

Datum narození:

Obec, město:

Email (dítě):

Kontaktní telefon (dítě):

PSČ:

Je poprvé na táboře:
ANO - NE

2. Osobní údaje rodičů
Jméno a příjmení otce:
Trvalé bydliště otce:

Telefon domů:
Email:

Jméno a příjmení matky:
Trvalé bydliště matky:

Mobilní telefon:
Telefon domů:

Email:

Mobilní telefon:

3. Zdravotní pojištění účastníka
Zdravotní pojišťovna účastníka:
Důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím takové údaje,
na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní komplikace – např. noční
pomočování, alergie a pod.).

Osada sov 2018
Pro letošní ročník pro vás připravujeme zcela nové téma CTH a doufáme, že se budete bavit tak, jako na předešlých
ročnících. Téměř vše vám napoví stovky fotografií z minulých ročníků na naší stránce osadasov.stransky.info.
Celý tábor bude tradičně zaměřen na poznávání přírody. Jsou připraveny hry venku i na klubovně. Táborníci mohou
soutěžit ve sportovních disciplínách i ve zpěvu, čeká je také večerní diskotéka. Pro zajištění plánované cykloturistiky je
třeba, aby si táborníci vzali s sebou na tábor svá kola. Není vhodné brát nová nebo drahá kola! Rodiče by si měli
uvědomit, že kola jsou hromadně přepravována a potom skladována všechna pohromadě. Ke každému kolu je třeba mít
také cyklohelmu. Podmínkou účasti Vašeho dítěte je zvládnout samostatně jízdu na kole, dále je třeba předložit
potvrzení z cykloservisu o seřízení kola těsně před táborem. K tomuto opatření nás vedou zkušenosti z předešlých
ročníků. Pokaždé se vyskytlo několik kol, která byla od začátku tábora nepojízdná a v táborových podmínkách
neopravitelná. Pro Vás rodiče je to také jistá záruka bezpečnosti Vašich dětí.
Při odjezdu bude provedena kontrola vší (z pochopitelných důvodů). Učiňte proto před táborem taková opatření, aby
Vaše dítě nezůstalo z těchto důvodů doma.
Po velmi dobrých zkušenostech zůstáváme věrní táborové základně u Brandýsa nad Orlicí. V blízkosti táborové
základny se nachází Pamětní síň J. A. Komenského, zřícenina gotického hradu, přírodní bludiště Labyrint, koupaliště a
hlavně spousta krásných cyklistických stezek.
Po zaslání přihlášky pošleme na Váš email potvrzení o přijetí přihlášky. Další podrobné informace budeme
posílat přibližně v květnu. Průběžné aktuální podrobnosti najdete na http://osadasov.stransky.info
V žádném případě nedávejte dětem s sebou mobilní telefon! Při odjezdu dostanete list s několika kontakty na
vedoucí včetně doporučeného času pro telefonování.
Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů
vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením
z tábora na vlastní náklady účastníka.

4. Prohlášení rodičů
Přihlašuji své dítě závazně na tábor Osada sov a souhlasím s cílem a programem tábora. Budu respektovat
instrukce pořadatele. Souhlasím s tím, že v průběhu tábora bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci
průběhu tábora a vytvořené fotografie zveřejní pro reportážní, propagační a jiné účely související s jeho
činností.

V ……..…………..

dne ……..…………..

Podpis rodičů……………..……..…………..

5. Poučení o platbě
1.

Cena tábora zahrnuje ubytování, 5x denně stravu, pojištění na celou délku pobytu, dopravu tam a zpět z
Letovic včetně dopravy kol, sportovní potřeby, vstupy na plánované akce a podobně. Součástí přihlášky je
záloha 1500,- Kč, kterou je nutné zaplatit na účet s podáním přihlášky. Bez zaplacení této zálohy nebude
přihláška akceptována. Doplatek ceny tj. 2670,- je třeba doplatit nejpozději do konce května 2018.

2.

Plaťte prosím bankovním převodem na č.ú. 116 185 8053/0800, variabilní symbol je rodné číslo
přihlašovaného dítěte. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte. Přihlášky přijímáme podle data
zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.

3.

Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte.
Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele na
požádání vystavíme.

4.

Storno poplatky:


Při odhlášení do 31.5.2018 je storno poplatek 1500,-Kč.



Odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – nutné doložit lékařským potvrzením)
mezi 31.5.2018 a začátkem tábora, účtujeme poplatek ve výši 50% celkové ceny.



Ve vážných a doložených případech vracíme celou zaplacenou částku.



Nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

