PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZBRASLAV
letní prázdniny 2021
místo konání: Zbraslav -bude upřesněno podle pandemické situace
Obecné informace:
-

-

tábor probíhá celé letní prázdniny ve všední dny (tedy mimo víkendy a státní svátky) od
12.7.2021 do 27.8.2021 - pro konání turnusu je nutné, aby se přihlásilo nejméně 15 dětí !
dítě lze přihlásit pouze na celý turnus – 5 pracovních dní (i opakovaně)
závaznou přihlášku dítěte zašlete nejpozději do 25.6.2021 na email: info@zbraslavubrna.cz
nebo můžete vhodit do schránky v 1. patře obecního úřadu
v den nástupu dítěte na tábor odevzdáváte potvrzení od lékaře – ne starší 2 let a potvrzení o
bezinfekčnosti
cena tábora: 320,- Kč/den/dítě – pokyny k platbě obdržíte do 30.6.2021 (cena zahrnuje
obědy, pitný režim, pedagogický dozor, výtvarný a sportovní materiál, odměny)
pokud nebude dítě omluveno nejméně 3 dny předem před nástupem na tábor a to pouze
z vážných zdravotních důvodů (pozitivní test na Covid nebo nařízená karanténa či jiné závažné
onemocnění – nutno písemně doložit), je storno poplatek 100%
v případě, že se tábor nebude konat vzhledem k vládním nařízením, budou Vám vráceny peníze
v plné výši

Časový harmonogram dne:
7.30 – předání dětí
8.00 – 12.00 dopolední program (I. svačina – dítě si přinese)
12.00 – 13.00 oběd (oběd zajištěn a je v ceně)
13.00 – 14.00 odpolední klid (zejména pro mladší děti)
14.00 – 16.00 odpolední program (II. svačina– dítě si přinese)
16.00 - odchod a vyzvednutí dětí

Informace pro rodiče účastníků:
-

-

dávejte dětem prosím vhodné a pohodlné oblečení a boty, které se může ušpinit
dítě bude mít batoh na výlety do přírody, kde bude mít pláštěnku a kšiltovku nebo klobouk
dítě bude mít přezůvky a sálovou obuv do haly
nedávejte dětem s sebou kapesné, není to třeba (není možnost si během tábora nic koupit)
stravování = obědy jsou zajištěny, svačiny a lahev s pitím si děti nosí z domu → doplňování pití je
zajištěno organizátory, k dispozici celodenně
dozor a program zajištěn plnoletými kvalifikovanými osobami + pomocnými instruktory –
studenti a absolventi škol s pedagogickým zaměřením, vedoucí letních táborů či skautských
oddílů/táborů (akreditace MŠMT) + další spolupracovníci
program je vždy plně přizpůsoben počasí i schopnostem a věku dětí
k dispozici bude v případě nepřízně počasí či naopak velkých veder tělocvična a sportovní hala

s sebou: svačinu na dopoledne eventuálně odpoledne (záleží jaký jedlík je vaše ratolest ☺ )
lahev s pitím (doplňování pití je zajištěno)

přezůvky do školy a sálová obuv do haly
náhradní věci na převlečení (v případě ušpinění, namočení či změny počasí)
batůžek na výlety do přírody po okolí
pláštěnku (či minimálně softshellovou bundu s kapucí a kalhoty)
pokrývku hlavy (kšiltovka/ klobouček/ šátek)
ručník (na ruce či utření po vodních hrách)
plavky
+ případně – speciální léky (např. na astma, alergie) odevzdáte zdravotníkovi spolu
s pokynem ke způsobu užití skladování v den nástupu na tábor
– repelent
– opalovací krém
2 roušky, igelitový sáček, příruční dezinfekci na ruce – dle aktuálních nařízení vlády

Pořadatel: Obec Zbraslav
Bližší informace: Daniela Vaňková, tel.: 724 185 256, info@zbraslavubrna.cz

