POKYNY PRO ÚČASTNÍKY LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA
,,MOVIE STAR“
ÚDAJE O POŘADATELI:
Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00531120, DIČ: CZ00531120
MÍSTO POBYTU:
Rekreační středisko Žítková – LOKOV (Centrum branných aktivit - Krhov 147, BojkoviceKrhov)

CENA POBYTU:
Cena tábora je 4190Kč za 13-ti denní pobyt. Uvedenou cenu uhraďte (složenkou nebo
bankovním převodem) prosím nejpozději do 30.června 2017
na bankovní účet č. 5311203/5500, majitelem účtu je TJ. Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo
náměstí 113, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 00531120. Jako variabilní symbol uveďte prosím
číslo faktury a pro lepší rozpoznání uveďte do poznámky jméno dítěte.
Děti mají zajištěnou stravu 5x denně, pitný režim v průběhu celého dne, ubytování a
celodenní zdravotní dohled.
DÉLKA POBYTU:
Pobyt je 13-ti denní od 13.8. – 25.8.2017
ODJEZD NA TÁBOR A Z TÁBORA:
!!! Rodiče musí zajistit dopravu na tábor i zpět !!!
Rodiče zajistí dopravu přímo na středisko Žítková - LOKOV. Pro ty, kteří nemají možnost
odvézt děti přímo na středisko můžeme po telefonické domluvě zajistit individuální dopravu
vícemístným vozidlem z Uherského Hradiště nebo je vyzvednout po cestě na středisko a zpět.
Děti dopravte na středisko 13.8.2017 v 17 hodin.
Pro děti si přijeďte na středisko 25.8.2017 v 11 hodin.
Souřadnice GPS: 48.9913686N, 17.8687719E
!!!Přítomný zdravotník (nebo jiný vedoucí) si od vás či vašeho dítěte při příjezdu vyžádá:




Kopii kartičky zdravotní pojišťovny, u které je dítě pojištěno
Potvrzení o zdravotním stavu dítěte (formulář na www.ledet.cz)
Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte, ne starší než 1 den (formulář na www.ledet.cz)

Kontakt – Lucie Hovůrková, tel.: 775924017 a Jitka Šimková, tel.: 731852569
!!! NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO RODIČE !!!

Své dítě můžete navštívit na táboře v sobotu 19.8.2017 od 15 do 17 hodin, kdy pořádáme
odpolední program pro táborové děti, rodiče a sourozence.
Česká Vás odpoledne plné zábavy, her a sladkých odměn.
Těšíme se na Vás.
!!! TELEFON v případě nutnosti, v době tábora:
Hlavní vedoucí: +420 773 929 176 – Jaroslav Ševčík
Zdravotník: +420 773 759 446 - Martin Šimek

SEZNAM VĚCÍ
OBLEČENÍ:


pláštěnku, pokrývku hlavy, nepromokavou a pevnou obuv, teplákovou soupravu,
trička, teplou mikinu, kalhoty do lesa, pyžamo, spodní prádlo, ponožky, plavky,
kapesníky, tenisky, gumáky, přezůvky do budovy, bunda nepromokavá a teplá

HYGIENICKÉ POTŘEBY:


mýdlo, šampon, ručník, osuška, ručník k vodě, kartáček na zuby, zubní pastu,
opalovací krém, hřeben, přípravky proti klíšťatům, 2 toaletní papíry

OSTATNÍ POTŘEBY:


spací pytel, prostěradlo, malý polštářek na spaní, ešus, příbor, nerezový
(nerozbitný) hrnek, šátek, baterku a náhradní baterie, malý batoh na výlety a bandasku
na pití

Dále si sebou vezmi:
Kopii kartičky pojišťovny, potvrzení o zdravotním stavu dítěte, prohlášení rodičů o
bezinfekčnosti dítěte, léky (pokud pravidelně nějaké užíváš), kapesné (dle uvážení rodičů)
– v táboře je bufet s dobrotama, masku na karneval, oblíbené písničky na disco, bílé tričko na
batikování. !!!Veškeré své věci si podepiš!!!

Upozornění pro rodiče:
Pokud vybavíte své dítě elektronikou nebo mobilním telefonem, pak za jejich případnou ztrátu nemůžeme ručit.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých táborů, žádáme rodiče, aby svým dětem volali pouze v době
odpoledního klidu tj. od 13 do 15 hodin. V případě zrušení pobytu na táboře Vám bude účtován storno poplatek.
Při zrušení měsíc předem 0%, 14 dní předem 50% a týden předem 100% ceny tábora. V případě dřívějšího
odjezdu z tábora peníze nevracíme. Žádáme Vás, abyste nenarušovali chod tábora návštěvou dítěte v jiný termín
než je organizovaný, ,,Den pro rodiče“. Náš nabitý program toto neumožňuje a dále hlavně menším dětem je to
líto.
Děkujeme za pochopení!

