Vážení rodiče, milé děti,
věnujte prosím pozornost informacím, které se týkají letního turistického tábora 2020.

ORGANIZÁTOR TÁBORA

Kouzelná škola Kladno
webové stránky: www.kouzelnaskolakladno.cz
https://www.facebook.com/kouzelnaskolakladno
rezervační systém: https://kouzelnaskolakladno.webooker.eu

Mgr. Kateřina Pozdechová

KONTAKTNÍ OSOBY
Mgr. Eva Labuťová

IČO: 711 10 780
tel.: 777 171 588
email: katka@kouzelnaskolakladno.cz

IČO: 037 46 208
tel.: 725 510 920
email: eva@kouzelnaskolakladno.cz

O LETNÍM TÁBOŘE 2020
termín: 27.7. – 5.8. 2020
Jizerské hory – Kořenov - Příchovice
místo konání: Chata U Kostela
www.chata-blazek.cz
pro koho je tábor určen: pro děti ve věku 7 – 16 let

PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR
Registrace v rezervačním systému Kouzelné školy Kladno a následná
první krok: platba dle instrukcí na faktuře.
https://kouzelnaskolakladno.webooker.eu
Řádně vyplněnou přihlášku a posudek zdravotní způsobilosti dítěte
potvrzený lékařem prosím odevzdejte do 30. 4. 2020 kontaktním
druhý krok:
osobám nebo zašlete na adresu kpt. Jaroše 1791, 272 01 Kladno.
Posudek zdravotní způsobilosti musí být platný i v době konání tábora!

TÁBOROVÝ PROGRAM
Děti budou rozděleny dle věku a schopností do čtyř oddílů. Každý oddíl má svého
oddílového vedoucího a pomocného vedoucího. Po celou dobu je na táboře přítomný i
zdravotník a další personál.
Pro děti je připravený bohatý sportovní program, který je zakomponován do celotáborové
hry VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL.

ÚDAJE K PLATBĚ
cena tábora: 5 890 Kč
 ubytování
 stravu 5x denně + pitný režim
 dopravu
 základní úrazové pojištění
cena zahrnuje:
 sportovní a táborové aktivity
 bobovou dráhu
 táborové tričko
 další pěší výlety a vstupy
Pouze bezhotovostně dle faktury vygenerované rezervačním
platba: systémem: https://kouzelnaskolakladno.webooker.eu
Při platbě nezapomeňte vždy uvést správné symboly platby!
I letos je možnost využít splátkového kalendáře.
Při přihlašování účastníka Vám tuto možnost nabídne sám
splátky:
rezervační systém. Pokud si tuto možnost nezaškrtnete, je nutné
uhradit celou částku najednou.
1. platba – 2 000 Kč: do 14 dní od přihlášení
2. platba – 2 000 Kč: po 16. 3. 2020
splátkový kalendář:
3. platba – 1 890 Kč: po 12. 6. 2020
Prosíme dodržujte datum splatnosti na fakturách!
V případě odhlášení již závazně přihlášeného dítěte z jiných než
zdravotních důvodů před 1. květnem 2020 je výše stornovacího
poplatku 10 % z ceny tábora. Po tomto datu 100 % z ceny tábora.
stornovací poplatky: Odhlášení účastníka ze zdravotních důvodů je nutné doložit
lékařským potvrzením. V takovém případě bude vráceno z ceny
tábora 80 %. V případě, že si najdete náhradníka, tak 95 % z ceny
tábora.
Někteří zaměstnavatelé poskytují rodičům příspěvek na tábor
(nejčastěji z FKSP).
příspěvek na letní
Stejně tak můžete využít příspěvků od zdravotních pojišťoven.
tábor:
V případě, že budete potřebovat vyplnit nějaké potvrzení,
neváhejte nás včas kontaktovat.

ZAKÁZANÉ VĚCI
Na tábor nepatří nebezpečné předměty (nože, petardy, zbraně…), alkohol, cigarety ani jiné
návykové látky. Dítě nesmí mít u sebe ani léky! Zákaz se týká i volně prodejných léků proti
chřipce, kašli, průjmu aj. jako je např. Paralen, Ibalgin, Orofar, Strepsils, Endiaron, Coldrex,
Olynth….
Bude-li u dítěte objevena jakákoliv z uvedených věcí nebo jim podobná, bude okamžitě
vyloučeno z akce.

NEDOPORUČENÉ VĚCI
Mobilní telefony a jinou elektroniku mohou děti využívat jen ve svém volném čase. Za tato
zařízení neneseme žádnou odpovědnost. V případě, že s danou věcí bude účastník jakkoli
narušovat táborový program, bude mu předmět zabaven.
Menším dětem mobilní telefony vůbec nedoporučujeme. Všem dětem se stýská a vždy
dojde na slzy. Pobyt je pro ně pak ještě více stresující.
Zároveň upozorňujeme na to, že by děti neměly manipulovat s nabíječkou!
Nedoporučujeme dávat dětem na tábor šperky a to nejen z důvodu ztráty, ale i případného
zranění.
Nedoporučujeme ani zásoby sladkostí, sladkého pití a jiného jídla.

NÁVŠTĚVY
Upozorňujeme, že návštěvy během pobytu na táboře jsou zakázány! Vstup do areálu
tábora jiným osobám není během jeho konání možný.
V případě pozdějšího příjezdu na tábor nebo dřívějšího odjezdu z tábora je nutné se
předem telefonicky domluvit na předání dítěte a zavazadel.

BEZINFEKČNOST, NEMOC NA TÁBOŘE, NÁVŠTĚVA LÉKAŘE
Každý účastník musí mít při odjezdu podepsanou bezinfekčnost. V případě, že se v den
odjezdu projeví u dítěte jakékoliv známky nemoci nebo jiné infekce (např. pedikulóza –
zavšivení), nebude na tábor vůbec přijato.
V případě onemocnění nebo úrazu dítěte na táboře Vás budeme okamžitě telefonicky
informovat a společně se domluvíme na dalším postupu. Léky a případné poplatky spojené
s návštěvou lékaře hradí zákonný zástupce při převzetí dítěte.

KAPESNÉ
Kapesné pro Vaše děti je zcela na Vašem rodičovském uvážení. Podle zkušeností z minulých
let odhadujeme a doporučujeme částku okolo 300 Kč. Nedávejte dětem papírové
bankovky, ale spíše mince, které můžete rozdělit do malých pytlíčků tak, aby si děti
dokázaly s penězi hospodařit (např. na každý den 30 Kč).
U menších dětí je možné po domluvě s oddílovým vedoucím vložit část kapesného do
nadepsané obálky.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR 2020
ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI
jméno účastníka:
datum narození:
rodné číslo:
bydliště:
škola:
plavec
alergie:
velikost trička:
výška postavy:
další poznámky a
požadavky:

např. léky, dietní opatření, pobyt na pokoji apod.

KONTAKT NA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE V DOBĚ KONÁNÍ AKCE
jméno:
adresa:
telefon:
jméno:
adresa:
telefon:

ZÁVĚR
* Prohlašuji, že všechny mnou vyplněné údaje jsou pravdivé.
* Souhlasím s ošetřením účastníka akce v místním zdravotním zařízení v případě nemoci či zranění.
Vždy budu předem informován(a).
* Souhlasím (a souhlasí i účastník akce) s fotografováním a natáčení videí, s archivací tohoto
materiálu a s použitím při prezentaci Kouzelné školy Kladno.
Podpis účastníka vyjadřující souhlas:………………………………………………………………………………………………
* Veškeré informace o této akci jsem si přečetl(a) a souhlasím s nimi.
Hodící prosím zakřížkujte.
* povinný údaj
V:
Dne:
Podpis 1. zákonného zástupce:

Podpis 2. zákonného zástupce:

