Základní informace a pravidla
přívesnického tábora obce Suchodol
Věk dětí: 5 - 12 let
Je možné ve výjimečných případech přijmout i dítě mladší/starší. Bude posuzováno
individuálně s ohledem na schopnosti a dovednosti konkrétního dítěte a programu tábora.
Termíny konání:
Červenec:
19. 7. – 23. 7. 2021 v Suchodole (místo přebírání dětí – salónek OÚ Suchodol)
Srpen:
16. 8. – 20. 8. 2021 v Lize (místo přebírání dětí – Liha u Dubu)
Tábor probíhá denně od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 16:00 hodin.
Čas příchodu: 7:00 – 8:30 hodin (případně dle individuální domluvy)
Čas odchodu: 16 hodin.
Náležitě vybavené a zdravé dítě můžete přivést ve výše uvedeném čase. Po skončení tábora
za dítě přebírají odpovědnost zákonní zástupci. Dítě může po skončení programu odejít
samo domů pouze po předchozím písemném souhlasu zákonných zástupců!
Cena: 1 500 Kč/dítě
(V ceně je zahrnuto: dopolední svačina, oběd (polévka a hlavní jídlo), odpolední svačina,
pitný režim po celý den, výtvarné a vzdělávací materiály).
Nutné vybavení dítěte:
 Přezuvky (týká se pouze červencového termínu konaného v Suchodole)
 Lahev na pití
 Batoh
 Pláštěnka
 Pevná obuv
 Holínky
 Oblečení na převlečení (náhradní tričko, kalhoty)
 Pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk)
Nejpozději první den při příchodu je nutné odevzdat:
 Kopie očkovacího průkazu a průkazu zdravotní pojišťovny
 Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (aktuální max. 3 dny staré)
 Vyzvedávání dítěte
bez výše uvedených dokumentů nelze dítě převzít!

Způsob přihlášení dítěte a platba:
Přihlašování dětí probíhá prostřednictvím on-line formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNaL3He5RhuUmXF3d7q8sVNXDbZ_RQRtf
KLwOu7mVIeoWllQ/viewform
Po odeslání přihlášky obdržíte pokyny k platbě.
Platbu za tábor je nutné uskutečnit nejpozději 1 týden před termínem konání tábora.
Přihláška bude závazně potvrzena po uhrazení platby za tábor.
Platbu je možné uskutečnit bankovním převodem dle obdržených pokynů k platbě nebo v
hotovosti na OÚ Suchodol.
Doplňující informace a pravidla tábora:
- Nedávejte dětem na přívesnický tábor žádné cennosti (peníze, šperky, mobilní
telefony apod.), vedoucí nenesou odpovědnost za jejich případné poničení nebo
odcizení.
- Pořadatel tábora odpovídá za děti pouze po dobu jejich pobytu na přívesnickém
táboře po převzetí od zákonného zástupce.
- Tábora se nemůže zúčastnit dítě, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem
ohrožen a dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti. Písemné prohlášení o
těchto skutečnostech je nutné odevzdat 1. den akce při příchodu.
- Pokud má dítě nějaké zdravotní problémy, na které je třeba brát zvláštní zřetel, je
nutné na ně upozornit předem, nejpozději 1. den při odevzdání dítě (astma, alergie,
diabetes, …)
- Účastníci přívesnického tábora se řídí pokyny vedoucích a dodržují táborová pravidla:
o Vzájemně se respektujeme a chováme se vůči ostatním ohleduplně
o Pomáháme si a spolupracujeme
o Potřebujeme-li pomoc, požádáme o ni
o Když se nám něco líbí nebo nelíbí, řekneme to
o Mluvíme slušně
o Chráníme přírodu
Vedení tábora si vyhrazuje právo ukončit účast dítěte na táboře z důvodu porušování těchto pravidel,
jakož i z důvodu podezření na infekční onemocnění dítěte.
O změně zdravotního stavu dítěte vyrozumí vedení tábora neprodleně zákonného zástupce dítěte.

Organizátor akce si dále vyhrazuje právo měnit podmínky tábora a účasti na něm
s ohledem na aktuální hygienickou situaci a vládní nařízení.

Pro případné bližší informace nás neváhejte kontaktovat:
hriste.suchodol@gmail.com
Dáša: tel. - 723 128 692 – červencový termín v Suchodole
Štěpánka: tel. - 607 250 788 – srpnový termín v Lize

