DOPIS RODIČŮM (pokračování)

DOPIS RODIČŮM
Vážení rodiče,
chceme vám touto cestou předat důležité informace o našich letních dětských táborech v roce 2020,
ve 30. sezóně organizátorů táborů.
Aktuální informace najdete na internetové adresa: www.dlouhysirokybystrozraky.cz
Zde si můžete prohlédnout i fotografie z našich minulých táborů. I letos budeme na uvedené adrese a na
www.facebook.com/dlouhysirokybystrozraky uveřejňovat fotografie z tábora již v průběhu tábora!
Naše letošní nabídka:
místo
Slavětín u Načeradce

doporučeno dětem
po 1. třídě ZŠ  14 let
po 1. třídě ZŠ  14 let
6 – 11 let

cena
6 380.- Kč
6 390.- Kč
3 690,- Kč

Děti prostřednictvím celotáborové hry zažijí cestu kolem světa po boku Asterixe a Obelixe. Cesta nás
přivede na známá místa v době jejich největšího rozkvětu a slávy. Táborníci zavítají do doby, kdy žil
César a Kleopatra, poměří síly s vikingskými válečníky a zažijí život v galské vesnici. Vyzkouší si čínské
stínové divadlo, poznají rituály starých druidů, poznají tajemství stavitelů egyptských pyramid a prožijí
spousta legrace nejen při táborové hře, ale i při oddílovém programu.
Děti jsou rozděleny do oddílů, kde si hrají, sportují, poznávají přírodu a učí se tábornickým
dovednostem. Jsou vedeny k samostatnosti a pozitivnímu společenskému jednání.
Jídlo se podává pětkrát denně. Kuchaři pomáhají podle svých možností děti ze služebního oddílu.
Strava je pestrá, bohatá na ovoce a zeleninu. Mezi jednu z našich hlavních zásad patří, že nikdo
nemá nikdy hlad.
Na táboře pracuje zdravotník. Jemu v případě potřeby připravte balíček s léky (popsané jménem a
přesným uvedením užívání).
Organizátoři zajišťují i dopravu autobusem z Prahy, která je organizována takto:
ODJEZD BUSU:

místo: stanice metra „C“ Roztyly
(roh parkoviště u obchod. centra OBI)

čas: sobotu 4. července 2020 v 11:00 hod.
Rodiče s dětmi přijdou
v rozmezí 10:00 – 10:30 hodin.

určeno pro:
SLAVĚTÍN (18. 7. – 1. 8. 2020)
místo: stanice metra „C“ Roztyly
(roh parkoviště u obchod. centra OBI)

čas: sobota 18. července 2020 v 16.00 hod.
Rodiče s dětmi přijdou
v rozmezí 15:00 – 15:30 hodin.

určeno pro:
SLAVĚTÍN (1. 8. – 8. 8. 2020)
místo: stanice metra „C“ Roztyly
(roh parkoviště u obchod. centra OBI)

čas: sobota 1. srpna 2020 v 16.00
Rodiče s dětmi přijdou
v rozmezí 15:00 – 15:30 hodin.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍJEZD: 1. běh: v den příjezdu vždy po 11. hodině (prosíme ne dříve); 2. a 3. běh: v den
příjezdu mezi 17:00 až 17:30 (dříve nebudete do tábora vpuštěni z důvodu povinné hygienické přestávky)

Rodiče u odjezdu
odevzdají: list účastníka - samostatně, ne v obálce!
(dále ve dvou podepsaných očíslovaných a nezalepených obálkách formátu A6):
obálku č. 1: fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny (po akci bude skartována)
obálku č. 2: kapesné (raději v drobných mincích)
léky pro zdravotníka (v případě potřeby) - každý lék označený jménem dítěte a popisem užívání
vložte do podepsaného sáčku.
podají svému dítěti v případě potřeby medikament proti nevolnosti v autobuse.
Do autobusu nevybavujte děti jídlem, pitím, bonbóny, žvýkačkami.

adresa tábora:
jméno účastníka
LT s DŠB Slavětín
257 08 Načeradec

jako pořadatelé právo na předisponování přihlášky jinému zájemci. Pořádání tábora
nepředstavuje pro náš spolek výdělečnou činnost směřující k dosažení zisku.

V případě neúčasti či částečné neúčasti dítěte na táboře bude plátci vrácena částka snížená o
stornopoplatky. V případě řádně omluvené neúčasti (nemoc) se jedná o stornopoplatek ve
výši: 1 900,- Kč (1. a 2. běh) resp.: 1100,- Kč (3. běh); v ostatních případech o stornopoplatek
ve výši 2 900,- Kč (1. a 2. běh) resp.: 1900,- Kč (3. běh).
Bez stornopoplatků lze vrátit (odvolat) přihlášku do 30. dubna 2020.
Platbu můžete provádět:
a) bezhotovostním platebním příkazem na náš běžný účet u FIO banky č. ú. 2900736549/2010
b) hotovost složíte v jakékoliv pobočce FIO banky na účet spolku.
Při každé účetní operaci užívejte variabilní symbol = prvních 6 číslic z rodného čísla.
U sourozenců použijte pouze jednoho příkazu a jako var. symbol uveďte pouze prvních 6 číslic z rodného
čísla staršího z nich.

Pokud můžete u vašeho zaměstnavatele čerpat příspěvek, přiložte k přihlášce žádost (stačí i
neformální tj. psaná rukou) a my Vám rádi vystavíme fakturu; pro vystavení faktury potřebujeme znát
fakturační údaje zaměstnavatele, který bude fakturu platit tj. jméno podniku, adresu, IČO. U některých
zdravotních pojišťoven můžete čerpat příspěvek na dětský tábor vašeho dítěte. Napište nám a my vám
rádi vystavíme potřebné potvrzení.
Pořadatel nesjednává pro účastníky pojištění. To si v případě zájmu zajišťují rodiče (zákonní zástupci)
sami.

Návštěvy dětí rodiči nejsou na táboře dovoleny. K tomuto rozhodnutí nás vedou negativní
zkušenosti z minulých let, kdy tyto návštěvy mnohdy rozrušily nejen navštívené dítě, ale i další
účastníky. Děkujeme za pochopení této skutečnosti.
Někdy se stává, že děti (zejména citlivé, táborově nezkušené apod.) nesdělují ve své korespondenci
objektivní informace. Rodiče jsou potom vylekaní a potřebují se kontaktovat s pořadatelem tábora.
Vzhledem k tomu, že nechceme dětem cenzurovat jejich korespondenci, obracíme se na rodiče, aby
v případě negativních zpráv svého dítěte využili čísla mobilního telefonu pořadatelů – viz níže.
V případě aktuální nedosažitelnosti zašlete SMS a uveďte své jméno, telefonní číslo, jméno dítěte a
stručně popište problém. Obratem se s vámi zkontaktujeme, případně přizveme k telefonu i vaše dítě.
Vzhledem k předchozím negativním zkušenostem s používáním dětských mobilních telefonů, vás
důrazně žádáme, abyste nedávali dětem na tábor mobilní telefony. Věřte, že tento fenomén
výrazně zasahuje do tradičního pojetí letního tábora a způsobuje mnoho nepříjemností.
Přílohou tohoto dopisu je i seznam věcí. Žádáme vás, abyste dětem označili jménem, případně
značkou (tu pak uveďte i do listu účastníka) všechny věci! Každé ráno na nástupu, zvaném “chumel”,
se snažíme dětem vracet věci z krabice, tzv. “ztrát a nálezů”. Je-li věc podepsána, určitě se ke svému
majiteli dostane. Velmi nás mrzí, když nám po skončení tábora zůstávají spousty oblečení i jiných věcí,
které děti nepoznávají! Věřte, že to dělá problémy i velkým dětem.
V zájmu hladké přípravy tábora vás žádáme o vyplnění a odeslání přihlášky na korespondenční
adresu uvedenou níže (!! obyčejnou poštou!!) nebo odeslání skenu vyplněné přihlášky (ve formátu
A4 jako PDF dokument) na mail pořadatele (co nejdříve po jejím obdržení). Přijetí přihlášky vám
potvrdíme mailovou zprávou či sms zprávou.
Přednost v zařazení do seznamu účastníků mají děti, jejichž přihlášky došly dříve.
Těšíme se na spolupráci

NÁVRAT BUSU:
místo: stanice metra „C“ Roztyly
(parkoviště u OBI)
čas: 18. 7. 2020, 10:30 až 11:30

Vážení rodiče, upozorňujeme vás, že všechny děti každý den s
napětím očekávají poštu z domova.
První poštu jim odešlete nejpozději v den odjezdu!
A potom pište každý den !!!

Účastnický poplatek uhraďte do 30. dubna 2020. Pokud tak neučiníte, vyhrazujeme si
termín
4. 7.  18. 7. 2020
18. 7.  1. 8. 2020
1. 8.  8. 8. 2020

Tábor se nachází v chráněné krajině pod Blaníkem. Na děti čeká spousta her v lesích, na loukách i na
koupališti. Děti jsou ubytovány v dvoulůžkových stanech. K dispozici je zděná budova s jídelnou, krbem
a sociálním zařízením. Umývárka je ve vojenském stanu. Děti mají možnost se osprchovat teplou vodou.
Tábora se zúčastní zhruba 70 táborníků.

určeno pro:
SLAVĚTÍN (4. 7. – 18. 7. 2020)

TÁBOROVÁ KORESPONDENCE

místo: stanice metra „C“ Roztyly
(parkoviště u OBI)
čas: 1. 8. 2020, 10:30 až 11:30

místo: stanice metra „C“ Roztyly
(parkoviště u OBI)
čas: 8. 8. 2020, 10:00 až 11:00

INDIVIDUÁLNÍ NÁVRAT: v den konce tábora vždy v 9 hodin.

Organizace návratu: po příjezdu z tábora se děti rozejdou ke svým rodičům. Hned po přivítání se dostaví děti i
s rodiči (zákon. zástupci) k zodpovědnému vedoucímu a převezmou si od něho veškerou zdravotní a jinou
dokumentaci dítěte. Rodič má rovněž možnost pohovořit s vedoucím. Potom si vyzvednou zavazadla.

V Praze dne 20. února 2020 (aktualizováno 20. 5. 2020)

Mgr. Daniel Přibík
předseda spolku
Dlouhý Široký Bystrozraký z.s.

Kontaktní spojení na pořadatele:
korespondenční adresa: Mgr. Daniel Přibík; Horní Rokytá 30; 295 01
telefon: 776 021 020;
e-mail: dlouhysirokybystrozraky@seznam.cz; www.dlouhysirokybystrozraky.cz

